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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΑΣΑ
Κύριοι Μέτοχοι,
Ως Πρόεδρος του ΟΑΣΑ, εκφράζοντας και το σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού,
χαιρετίζω την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση και εύχομαι καλές εργασίες.
Είναι σαφής η θέση μας πως οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αποτελούν ένα κοινωνικό
δημόσιο αγαθό και δικαίωμα για τα τέσσερα εκατομμύρια των πολιτών της, όπως άλλωστε
η υγεία και η παιδεία. Η βιώσιμη και αναβαθμισμένη λειτουργία των δημόσιων αστικών
συγκοινωνιών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου
να μετακινούνται με όρους υγιεινής και ασφάλειας και με δρομολόγια που θα διακρίνονται
για τη συνέπειά τους.
Πρέπει επίσης να τονίσουμε πως ο ΟΑΣΑ επιτελεί το έργο του με κοινωνική ευαισθησία.
Αρκεί να τονίσουμε πως κατόπιν εντολής της κυβέρνησης και του εποπτεύοντος
υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, από το καλοκαίρι του 2015 χιλιάδες άνεργοι συμπολίτες μας
κινούνται δωρεάν με τα Δημόσια ΜΜΜ, ενώ με μισό εισιτήριο μετακινούνται όλοι οι
πολίτες κάτω των 18 ετών και άνω των 65 ετών.
Ο ΟΑΣΑ επίσης ασκώντας τον κοινωνικό του ρόλο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του
προσφυγικού προβλήματος με έκτακτα δρομολόγια που πραγματοποιεί και αναδεικνύει
την κοινωνική προσφορά του με τη δρομολόγηση του «λεωφορείου για τους άστεγους» και
του «λεωφορείου υγείας».
Ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, άλλωστε, είναι η
αιτία που στη συντριπτική πλειοψηφία τους, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε ολόκληρο τον
κόσμο στηρίζονται και επιδοτούνται από το κράτος.
Είναι γεγονός πως η ειδική οικονομική συγκυρία και οι κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η
χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση της
προοπτικής βιωσιμότητας των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου του Ομίλου
ΟΑΣΑ, ιδιαίτερα της ΟΣΥ και δευτερευόντως της ΣΤΑΣΥ. Και το πρόβλημα αυτό
επιδεινώνεται λόγω της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης, λόγω της μη ανταπόκρισης εκ
μέρους των αρμοδίων υπουργείων στην υποχρέωση της καταβολής των οφειλομένων από
παλαιότερες χρήσεις για όσους μετακινούνται δωρεάν ή με έκπτωση με τα μέσα του
Ομίλου μας και λόγω της αυξανόμενης εισιτηριοαποφυγής.
Όπως αποδεικνύουν τα οικονομικά στοιχεία, εάν τα αρμόδια υπουργεία ανταποκρίνονταν
θετικά στην καταβολή των οφειλομένων, που ανέρχονται σε περίπου 245 εκατ. ευρώ, τότε
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ο Όμιλός μας και οι θυγατρικές του δεν θα είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας
και ρευστότητας.
Παρ’ όλη τη δύσκολη συγκυρία, βασική προτεραιότητα του ΟΑΣΑ, σε συνεργασία με το
υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, είναι η εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και
αναβάθμισης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.
Ήδη η εφαρμογή της τηλεματικής και των «έξυπνων» στάσεων του ΟΑΣΑ για τα λεωφορεία
και τα τρόλεϊ που διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επιβατών για την
εκτέλεση των δρομολογίων, αποτελεί πραγματικότητα και αποσπά θετικές κριτικές από
όλους τους πολίτες.
Η εφαρμογή του έργου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση του
και σε λίγους μήνες θα είναι και αυτό πραγματικότητα που θα διευκολύνει τους επιβάτες,
θα βάλει φραγμό στη μάστιγα της εισιτηριοαποφυγής και θα δώσει τη δυνατότητα στον
ΟΑΣΑ να εφαρμόσει μια πιο δίκαιη τιμολογιακή πολιτική.
Μια άλλη βασική προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ομιλικής λειτουργίας των φορέων
των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, έτσι ώστε ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ να έχουν
κοινή έδρα, κοινές υπηρεσίες, κοινό λογιστήριο, κοινές προμήθειες και να επιτυγχάνουν
οικονομίες κλίμακας που θα βοηθήσουν στη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους.
Παράλληλα αναζητούμε όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, από την ΕΕ και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να ανανεωθεί ο γηρασμένος στόλος των οχημάτων
(λεωφορείων και τρόλεϊ).
Σ’ αυτόν τον σχεδιασμό για την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας εντάσσονται και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως: Η κατάρτιση και
εφαρμογή προγράμματος δράσεων που θα αίρει όλα τα εμπόδια και θα κάνει ανθρώπινες,
φιλικές

και προσβάσιμες τις αστικές συγκοινωνίες στα άτομα με αναπηρία. Σειρά

παρεμβάσεων και τροποποιήσεων δρομολογίων σε συνεργασία

με τους δήμους της

Αττικής, καθώς και πλήθος πολιτιστικών δράσεων.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια, ασφαλώς, θέλουμε και ευελπιστούμε να βρούμε αρωγούς και
συμπαραστάτες όλο το επιβατικό κοινό και να έχουμε συμμάχους και πρωταγωνιστές
όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου, προκειμένου να φέρουμε μια νέα καλύτερη εποχή
στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.
Αθήνα, Ιούνιος 2016
Αναστάσιος Ταστάνης
Πρόεδρος ΟΑΣΑ
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΑΣΑ
Κύριοι Μέτοχοι,
Ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ έχω την τιμή να παρουσιάσω την Έκθεση Πεπραγμένων
της εταιρίας για τη χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015.
Η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μου ουσιαστικά έπεται του διαστήματος της
προαναφερθείσας περιόδου, αλλά η παρουσίαση των πεπραγμένων αποτελεί δεδομένο
καθήκον.
Το 2015 ήταν ένα ακόμη δύσκολο έτος για τη χώρα. Στα ιδιαίτερα γεγονότα που
σηματοδότησαν τη χρονιά για τις αστικές συγκοινωνίες εντάσσονται η ψήφιση των Νόμων
4336/2015 και 4337/2015, με τους οποίους αυξήθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ στα κόμιστρα
του Ομίλου ΟΑΣΑ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και εγκρίθηκε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
των Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, το οποίο κινεί τον οργανισμό προς μία σαφή ομιλική
συγκρότηση.
Οι πιο πάνω, αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις επηρέασαν αναπόφευκτα και τις Αστικές
Συγκοινωνίες.
Η επιβατική κίνηση μειώθηκε από 651 εκατ. επιβιβάσεις του 2014 σε 631 εκατ. το 2015,
δηλαδή μείωση 3,1%. Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την τιμολογιακή πολιτική που
εφαρμόστηκε από το Σεπτέμβριο του 2014, η οποία ευθέως επηρέασε το 2015, καθώς και η
αύξηση του ΦΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων από κόμιστρα κατά 18,4% σε
σχέση με το 2014.
Πτωτικά κινήθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σε σχέση με το 2014. Από 377
εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 353 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 6,5%.
Εδώ θα πρέπει να τονισθούν οι δράσεις που ανέλαβε ο Όμιλος ΟΑΣΑ κατά το 2015, κατόπιν
εντολής του εποπτεύοντος υπουργείου, για την ανακούφιση της ευαίσθητης κοινωνικά
ομάδας των ανέργων, οι οποίοι από το καλοκαίρι του 2015 απαλλάχθηκαν της υποχρέωσης
καταβολής κομίστρου και της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της Αθήνας με τα ΜΜΜ
κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.
Θα πρέπει να τονισθεί επίσης η ενεργή συμμετοχή των εταιριών του Ομίλου στην
αντιμετώπιση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών στην Αττική είτε με έκτακτα
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δρομολόγια είτε με νεοϊδρυθείσες γραμμές για τη μεταφορά των προσφύγων στους
χώρους φιλοξενίας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου ως Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ το Δεκέμβριο του
2015, βασική προτεραιότητα ήταν η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, ο σχεδιασμός
μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής για τις αστικές συγκοινωνίες, η υλοποίηση του Σχεδίου
Αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΟΑΣΑ αλλά και η ανάληψη δράσεων που αναδεικνύουν τον
κοινωνικό ρόλο, που οφείλουν να επιτελούν οι Αστικές Συγκοινωνίες αλλά και δράσεις που
προάγουν τον πολιτισμό χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του Ομίλου.
Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και σε συνεργασία με το Υπουργείο
ΥΠΟΜΕΔΙ, η εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και αναβάθμισης των
δημόσιων αστικών συγκοινωνιών:
Με την εφαρμογή της τηλεματικής και των “έξυπνων” στάσεων του ΟΑΣΑ για τα
λεωφορεία και τα τρόλεϊ που διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση
των επιβατών για την εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει νέες
δυνατότητες για την καλύτερη διαχείριση και το συντονισμό του στόλου και την
εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου.
Με την προετοιμασία του έργου του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που θα διευκολύνει
τους επιβάτες, θα ελέγξει πλήρως το φαινόμενο της εισιτηροδιαφυγής και θα δώσει
τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να εφαρμόσει μια αναλογική τιμολογιακή πολιτική.
Με τη δημιουργία ομιλικής λειτουργίας των φορέων των δημόσιων αστικών
συγκοινωνιών της Αττικής, έτσι ώστε ο ΟΑΣΑ, η ΟΣΥ και η ΣΤΑΣΥ να οδηγηθούν σε
οικονομίες κλίμακας και σε συντονισμό της δράσης τους, γεγονός που θα βοηθήσει
στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ΜΜΜ στην πρωτεύουσα.
Με την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού χάρτη της Αθήνας, με βασικό στόχο τη
διασύνδεση ακόμη περισσότερων δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ με
σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς.
Με

την

αξιοποίηση

υφιστάμενων

ευρωπαϊκών

χρηματοδοτικών

προκειμένου να ανανεωθεί ο γηρασμένος στόλος οχημάτων.

μέσων,
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Εκ μέρους της νέας Διοίκησης του ΟΑΣΑ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους
που στηρίζουν τον Όμιλο και τους καλώ να συμβάλλουμε μαζί στην νέα ‘’ομιλική΄΄ πορεία
των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών, έχοντας πάντα ως βασικό στόχο την ασφαλή
μετακίνηση των συμπολιτών μας.

Αθήνα, Ιούνιος 2016
Ιωάννης Σκουμπούρης
Διευθύνων Σύμβουλος
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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2015
4.327.155

141.299.740

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

630.951.459
ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΙΣ

2.031 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ(ΧΛΜ)

356 ΤΡΟΛΛΕΫ

ΛΕΩΦ/ΡΕΙΑ : 5.680

622 ΒΑΓΟΝΙΑ

ΤΡΟΛΛΕΫ:

352

34 ΣΥΡΜΟΙ

ΜΕΤΡΟ :

82,8

ΤΡΑΜ :

23,7

ΠΛΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ
7.962
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΛΕΩΦ/ΡΕΙΑ : 255
ΤΡΟΛΛΕΫ:

19

ΜΕΤΡΟ :

3

ΤΡΑΜ :

3

11 ΟΑΣΑ Α.Ε. – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΑΣΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2013-2015
Μεταβολές

2015

2014

2013

2015/2014

2015/2013

2014/2013

Έσοδα Πωλήσεων
Λειτουργικά Έσοδα

(ποσά σε χιλ. Ευρώ)

206.263
223.837

252.807
273.895

238.614
258.529

-18,4%
-18,3%

-13,6%
-13,4%

5,9%
5,9%

Συνολικά Έσοδα (προ επιδότησης)

243.058

287.725

302.700

-15,5%

-19,7%

-4,9%

Κρατική Επιδότηση (Ν.3920/11)

108.000

100.290

158.000

7,7%

-31,6%

-36,5%

Λειτουργικές Δαπάνες

352.788

377.486

371.559

-6,5%

-5,1%

1,6%

Συνολικά Έξοδα

429.073

448.567

450.452

-4,3%

-4,7%

-0,4%

64%

73%

70%

-12,3%

-8,6%

4,3%

7.962

7.949

8.355

0,2%

-4,7%

-4,9%

Λεωφορεία (Οχήματα)

2.031

2.052

2.139

-1,0%

-5,0%

-4,1%

Τρόλεϊ (Οχήματα)

356

356

366

0,0%

-2,7%

-2,7%
34,7%

Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους
Δύναμη Τακτικού Προσωπικού
(31.12.)

Στόλος Οχημάτων

Μετρό (Βαγόνια)

396

396

294

0,0%

34,7%

Ηλεκτρικός (Βαγόνια)

226

226

226

0,0%

0,0%

0,0%

Τραμ (Συρμοί)

34

34

35

0,0%

-2,9%

-2,9%

Παραχθέν Έργο ( Οχηματ/μετρα)

141.299.740

145.840.400

141.800.998

-3,1%

-0,4%

2,8%

Επιβιβάσεις

630.951.459

651.095.190

642.108.657

-3,1%

-1,7%

1,4%

Πωλήσεις / Επιβίβαση

0,33

0,39

0,37

-15,4

-10,8

5,4%

Πωλήσεις / Οχλμ.

1,46

1,73

1,68

-15,6

-13,1

3,0%

Λειτ. Δαπάνες / Επιβίβαση
Λειτ. Δαπάνες / Οχλμ.

0,56
2,50

0,58
2,59

0,58
2,62

-3,4
-3,5

-3,4
-4,6

0,0%
-1,1%

5.680

5.700

6.037

-0,4%

-5,9%

-5,6%

Δίκτυο (χλμ.)
Λεωφορείων
Τρόλεϊ

352

352

373

0,0%

-5,6%

-5,6%

ΜΕΤΡΟ - Ηλεκτρικός

82,8

82,8

82, 8

0,0%

0,0%

0,0%

Τραμ

23,7

23,7

23,7

0,0%

0,0%

0,0%

255

255

264

0,0%

-3,4%

-3,4%

Πλήθος Γραμμών Λεωφορείων
Πλήθος Γραμμών Τρόλεϊ
Πλήθος Στάσεων Λεωφορείων
Πλήθος Στάσεων Τρόλεϊ
Πλήθος Σταθμών ΜΕΤΡΟ - Ηλεκτρικός
Πλήθος Στάσεων ΤΡΑΜ

19

19

20

0,0%

-5,0%

-5,0%

7.485

7.450

7.500

0,5%

-0,2%

-0,7%

733
61

735
61

733
61

-0,3%
0,0%

0,0%
0,0%

0,3%
0,0%

47

47

47

0,0%

0,0%

0,0%
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΟΑΣΑ Α.Ε.
Το 1977 ιδρύθηκαν ο ΟΑΣ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών) και η ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών
Συγκοινωνιών) ως εξ ολοκλήρου Κρατικές Επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ν. 588/1977).
Το 1992 διαλύθηκε η ΕΑΣ (Ν. 2078/1992) και ιδρύθηκαν στη θέση της οκτώ (8) ιδιωτικές
Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) που λειτούργησαν έως το Δεκέμβριο του 1993. Στην συνέχεια
ετέθησαν υπό εκκαθάριση και ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ως
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως καθολικός διάδοχος του ΟΑΣ (Ν. 2175/1993).
Το Δεκέμβριο του 1998 ψηφίστηκε νέος νόμος με βάση τον οποίο ανατίθεται στον ΟΑΣΑ ο
σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η παροχή του
συγκοινωνιακού έργου όλων των επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς της περιοχής
Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων (Ν. 2669/98).
Το Δεκέμβριο του 2004 ψηφίζεται νέος νόμος (Ν. 3297) με βάση τον οποίο ορίζεται ότι η εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έργου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς διενεργείται από τους ΕΦΣΕ (ΕΘΕΛ,
ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ) και τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣΤΡΑΙΝΟΣΕ) με τις οποίες συμβάλλεται ο ΟΑΣΑ.
Το Μάρτιο του 2011 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος 3920/2011 περί ‘’Εξυγίανσης,
Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης των Αστικών Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής’’. Με το νόμο
επιδιώχθηκε η αναδιοργάνωση των εταιριών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ μέσω
μετασχηματισμού τους σε δυο εταιρίες θυγατρικές του ΟΑΣΑ (μια για τα μέσα σταθερής τροχιάς
και μια για τα οδικά μέσα μεταφοράς), επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΟΑΣΑ και των
σχέσεών του με τις παραπάνω εταιρίες καθώς και θέματα προσωπικού των εταιριών του Ομίλου
ΟΑΣΑ.
Τον Οκτώβριο του 2015 ψηφίστηκε ο Ν.4337/2015, στον οποίο το άρθρο 18 του Κεφαλαίου ΣΤ’
τροποποίησε τον Ν.3920/2011 ως προς την συγκρότηση και συμμετοχή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΣΑ και όρισε τη σύσταση μικτής επιτροπής με την ονομασία ‘’Επιχειρησιακή
Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της
αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ)’’. Το ‘’Σχέδιο
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Αναδιάρθρωσης των

Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών’’ αποτέλεσε παράρτημα του

συγκεκριμένου νόμου.
Με το Ν.4351/2015 (άρθρο 35) εξειδικεύθηκε περαιτέρω η σύσταση και η συμμετοχή των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ και της Μικτής Συντονιστικής Επιτροπής Αναδιάρθρωσης
του Ομίλου ΟΑΣΑ.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ
Από τον Ιούλιο του 2011 η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με τα δημόσια μέσα μεταφοράς
διενεργείται από τις εταιρίες Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ )
Α.Ε., οι οποίες ιδρύθηκαν κατ’ εφαρμογή του Ν.3920 (ΦΕΚ 33/Β/3.3.2011) και των Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. 28738/2638 περί συγχώνευσης ΕΘΕΛ ΑΕ με ΗΛΠΑΠ ΑΕ σε ΟΣΥ
ΑΕ και 28737/2637 περί συγχώνευσης ΑΜΕΛ ΑΕ με ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ σε ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
Οι διατάξεις των νόμων 4337 και 4351 του 2015 έχουν εφαρμογή και στις εταιρίες ΟΣΥ ΑΕ και
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Η περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής πλην
των νήσων.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Τα όργανα διοίκησης του ΟΑΣΑ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (το οποίο αποτελείται από πέντε
μέλη), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & ο Δ/νων Σύμβουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο,
αρμόδιο να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη διοίκηση,
τη λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στην δραστηριότητα του Οργανισμού.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συζητήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και προΐσταται
ιεραρχικά όλων των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η οργανωτική διάρθρωση του ΟΑΣΑ την 31/12/2015.
Μετά την ψήφιση του Ν.4337/2015, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των
Αστικών Συγκοινωνιών

θα επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΟΑΣΑ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός και η παρακολούθηση υλοποίησής του αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα του ΟΑΣΑ. Στα πλαίσια αυτά ο ΟΑΣΑ συλλέγει διαρκώς και επεξεργάζεται τα
στοιχεία παραγωγής και χρήσης υπηρεσιών του ΣΑΣ σε σχέση πάντα με τους στόχους που
έχουν τεθεί στις ΕΠΣΕ.
Παράλληλα οι συγκοινωνιακές υπηρεσίες του ΟΑΣΑ είναι αποδέκτες καθημερινά εγγράφων ή
προφορικών παραπόνων, αιτημάτων, προτάσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συλλόγους,
Φορείς, Κατασκευαστικές Εταιρείες και Πολίτες που άπτονται της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης (μόνιμες τροποποιήσεις διαδρομών, προσωρινές τροποποιήσεις λόγω έργων ή
εκδηλώσεων, ιδρύσεις ή τροποποιήσεις στάσεων, πλημμελείς εκτελέσεις δρομολογίων κλπ.).
To 2015 ο ΟΑΣΑ διακίνησε περίπου 4.100 εξερχόμενα έγγραφα σχετικά με τα
προαναφερόμενα αιτήματα.
Ακολούθως παρατίθενται συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις που υλοποίησε ο ΟΑΣΑ
κατά το 2015 ως αποτέλεσμα της αρμοδιότητάς του για τον σχεδιασμό και την
παρακολούθηση του ΣΑΣ.

Δρομολόγηση λεωφορείων και τρόλεΪ
Η συνεχόμενη δραστηριότητα για τον προγραμματισμό (σύστημα HASTUS) της δρομολόγησης
περίπου 1.350 οχημάτων και 2.700 βαρδιών προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ, για μια τυπική
καθημερινή ημέρα, με βάση την οποία προγραμματίζονται 13.000 δρομολόγια ανά ημέρα,
περιέλαβε τα εξής:
-

Νέες δρομολογήσεις γραμμών λόγω μεταβολών στην επιβατική κίνηση και
τροποποίησης χρόνων διαδρομής και χρονοαποστάσεων που προέκυψαν από
μετρήσεις και εποπτεία της Υπηρεσίας και στατιστικά στοιχεία.

-

Νέες

δρομολογήσεις

γραμμών

προσωπικού, βλάβες οχημάτων)

λόγω

λειτουργικών

προβλημάτων

(μείωση
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Προσαρμογή των θερινών προγραμμάτων δρομολόγησης βάσει των αλλαγών που
προέκυψαν στο χειμερινό πρόγραμμα δρομολόγησης.

-

Νέες δρομολογήσεις που προκύπτουν από αλλαγή μεταξύ των αμαξοστασίων που
είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των γραμμών.

Αναδιοργάνωση Δικτύου Επιφανειακών Μέσων
Συνεχίστηκαν το 2015 οι επιμέρους μελέτες για την αναδιοργάνωση του δικτύου των
επιφανειακών μέσων σε διάφορους δήμους, όπως Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ελευσίνας,
Ασπρόπυργου, Αγ. Παρασκευής, Φυλής, Αχαρνών, Παλλήνης – Γέρακα, Κερατσινίου –
Δραπετσώνας.
‘Έγιναν επαφές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για θέματα αναδιοργάνωσης γραμμών και
αναμένεται εντός του 2016 η υλοποίηση του σχεδιασμού.

ΤΑΞΙ
Κατά το 2015, εκπονήθηκαν μελέτες για τη χωροθέτηση νέων σταθμών ταξί, σε οδούς με
επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, σε σημεία που δεν δημιουργούν κυκλοφοριακά
προβλήματα ή προβλήματα οδικής ασφάλειας, σε σημεία πλησίον Νοσοκομείων, σταθμών
Μέσων Σταθερής Τροχιάς και σε κεντρικά σημεία εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.
Κατόπιν τούτου, ο ΟΑΣΑ, κατά το έτος 2015 μετά από συνεργασία με τους συναρμόδιους
φορείς (ΟΤΑ, Τροχαία, ΣΑΤΑ κα) προχώρησε σε ίδρυση δεκαπέντε (15) νέων θέσεων ΤΑΞΙ,
(χωρητικότητας 72 θέσεων οχημάτων ΤΑΞΙ) και μεταφορά δύο θέσεων (χωρητικότητας 12
θέσεις ΤΑΞΙ).

Δημοτικές Συγκοινωνίες
Κατά το έτος 2015, κατατέθηκαν στον ΟΑΣΑ τα ακόλουθα αιτήματα για λειτουργία Δημοτικής
Συγκοινωνίας:
O Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου αιτήθηκε την έγκριση λειτουργίας τεσσάρων (4)
δημοτικών γραμμών, με στόχο τη συγκοινωνιακή σύνδεση των περιφερειακών περιοχών του
Δήμου (Διώνη, Ντράφι, Καλλιτεχνούπολη, Βουτζάς, Δροσιά, Πανόραμα κα) με το κέντρο
Υγείας, τις στάσεις των γραμμών ΚΤΕΛ Ν.Αττικής, το κέντρο του Δήμου στην πόλη της Ραφήνας
και τα λοιπά σημεία προσέλκυσης ενδιαφέροντος (αθλητικά, πολιτιστικά κέντρα, Δημαρχείο,
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Διοικητικές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ, σχολεία, ΚΑΠΗ). Οι τέσσερις δημοτικές γραμμές είναι κυκλικές,
θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 έως τις 16:00, πραγματοποιώντας
συνολικά 15 δρομολόγια/ημέρα.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής αιτήθηκε την έγκριση λειτουργίας τριών (3) δημοτικών
γραμμών, με στόχο τη συγκοινωνιακή σύνδεση των απομακρυσμένων περιοχών στα όρια του
Δήμου (Καμάριζα, Καλοπήγαδο, Σπηλιαζέζα, Τρεχαντιέρα, Τζονίμα, Μικρολίμανο) με τα κέντρα
των κύριων δραστηριοτήτων του Δήμου (Κερατέα, Λαύριο), το Δημαρχείο, τα αθλητικά
συγκροτήματα και τους χώρους υπαίθριου οργανωμένου εμπορίου (λαϊκές αγορές Λαυρίου,
Κερατέας). Η Γραμμή 1 θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τρία (3)
δρομολόγια/ημέρα. Η Γραμμή 2 θα λειτουργεί μόνο κάθε Τετάρτη, με δύο (2) δρομολόγια και
η Γραμμή 3 θα λειτουργεί μόνο κάθε Πέμπτη, με δύο (2) δρομολόγια.
Στη συνέχεια, ο ΟΑΣΑ εξέτασε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου
και Λαυρεωτικής , ώστε να ελεγχθεί αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί από
τον ΟΑΣΑ για την έγκριση λειτουργίας τοπικής δημοτικής συγκοινωνίας. Τέλος, συντάχθηκαν
και υποβλήθηκαν σχετικές εισηγήσεις προς το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ για την έγκριση ίδρυσης
λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας. Οι σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από τον
ΟΑΣΑ, διαβιβάστηκαν προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου
να εκδοθούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Βάση Συγκοινωνιακών Δεδομένων
Διατέθηκαν δεδομένα για τις αστικές συγκοινωνίες και υπηρεσίες για την ανάλυση της
ζήτησης των μετακινήσεων προς Δήμους της Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο σύνταξης σχεδίου Αστικής Κινητικότητας
καθώς και στον ανάδοχο του έργου της Τηλεματικής στο πλαίσιο των συμβατικών
υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παροχής συγκοινωνιακών δεδομένων προς μεγάλο πολυεθνικό
όμιλο εταιρειών στον χώρο των ΤΠΕ για την τροφοδότηση εφαρμογών εύρεσης βέλτιστης
διαδρομής με τις Αστικές Συγκοινωνίες στην περιοχή της Αθήνας. Η τεχνική υλοποίηση αφορά
στην διάθεση σχετικών υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω εξωτερικού συνδέσμου internet από
την ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς και την δωρεάν διάθεση σχετικών εφαρμογών για
φορητές συσκευές (smartphones,/tablets) πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις.
Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς κανένα κόστος για τον Οργανισμό. Το πρωτόκολλο
συνεργασίας είναι διαρκές και θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση.
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμμόρφωσης με τις προβλέψεις της Νομοθεσίας για τα Ανοιχτά
Δεδομένα σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις.

Προώθηση μέτρων ευνόησης της κυκλοφορίας των ΜΜΜ
Εντός του 2015 υλοποιήθηκε η Αποκλειστική Λωρίδα Λεωφορείων στην Ιερά Οδό, της οποίας
η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε εσωτερικά από τον ΟΑΣΑ. Η εφαρμογή αφορά τμήμα της
ΑΛΛ και συγκεκριμένα αυτό που χωροθετείται μεταξύ της Λ. Κηφισού και της οδού Θηβών,
μήκους 1,5 χλμ περίπου ανά κατεύθυνση, που εξυπηρετεί κινήσεις και διελεύσεις ΜΜΜ
έμπροσθεν του σταθμού μετρό ‘’Αιγάλεω’’.
Στο πλαίσιο του έργου της επέκτασης του Τραμ στην κεντρική περιοχή του Πειραιά, ο ΟΑΣΑ
παρακολουθεί τις παραμέτρους σχεδιασμού και μελέτης των ΑΛΛ προκειμένου να
θεσμοθετηθούν αυτές που προβλέπονται από τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη.
Επίσης τον Μάρτιο του 2015 διενεργήθηκαν κυκλοφοριακές μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας
και μετρήσεις των παραβιάσεων των λεωφορειολωρίδων Λ. Κηφισίας και Λ. Αλεξάνδρας.
Επιπλέον ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην αποτύπωση των λέων λογότυπων του Ομίλου επί των
υφιστάμενων λεωφορειολωρίδων, προκειμένου να γίνουν ευκολότερα αντιληπτές από τους
χρήστες των οδών.

Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης & Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ)
Κατά το έτος 2015 συνεχίστηκε η λειτουργία του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης &
Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ). Η λειτουργία του ήταν ουσιαστική, καθώς συνέβαλε στον
συντονισμό όλων των ΜΜΜ καθώς και των γερανοφόρων οχημάτων, για την σωστή εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έργου και για την διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων περιστατικών του
δικτύου αστικών συγκοινωνιών.

Γερανοφόρα Οχήματα
Συνεχίστηκε, σε συνεργασία με την Τροχαία, η δράση των γερανοφόρων οχημάτων που
διαθέτει ο ΟΑΣΑ για την απομάκρυνση των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων κατά μήκος
των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν -πάντοτε μέσω του
ΘΕΠΕΚ- και για την απομάκρυνση οχημάτων, που εμπόδιζαν την διέλευση του ΤΡΑΜ .
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Κατά το 2015 διενεργήθηκαν 1.110 μεταφορές παράνομα σταθμευμένων οχημάτων και
αφαιρέθηκαν πινακίδες ή βεβαιώθηκαν παραβάσεις (κλήσεις) σε 140 οχήματα.

Εποπτεία των Αποκλειστικών Λωρίδων Λεωφορείων
Το 2015, για παραβίαση της απαγόρευσης χρήσης των Αποκλειστικών Λωρίδων Λεωφορείων
(ΑΛΛ) βεβαιώθηκαν 4.236 παραβάσεις (κλήσεις), ενώ για παράνομη στάθμευση στις ΑΛΛ
βεβαιώθηκαν 2.170 παραβάσεις (κλήσεις).
Όσον αφορά στο μέτρο της καταγραφής με τις υπάρχουσες φωτογραφικές συσκευές των
παρανόμως εισερχομένων οχημάτων σε αποκλειστικές λωρίδες, κατά τη διάρκεια του 2015
απεστάλησαν 1.731 κλήσεις σε παραβάτες που εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος των
φωτογραφικών συσκευών.
Ο ΟΑΣΑ ενέταξε στις δράσεις του την προμήθεια ενός νέου σύγχρονου συστήματος
επιτήρησης

αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων, προκειμένου να αντικαταστήσει το

υπάρχον , αποκλειστικά με συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας. Η δράση αφορά την
αντικατάσταση των αναλογικών φωτογραφικών συσκευών από ψηφιακές, την κατάργηση των
επαγωγικών βρόχων και την εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την λήψη των
δεδομένων.

Συντήρηση και αναβάθμιση του υλικού θέσης των ΕΠΣΕ
Κατά τη διάρκεια του 2015, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις, για τη συντήρηση και
αναβάθμιση του υλικού θέσης (εξοπλισμός στάσεων):
Έλεγχος συντήρησης υλικού θέσης (διενεργήθηκε ενδεικτικός έλεγχος ως προς την
συντήρηση

στύλων

στάσεων,

πινακίδων

λεωφορειολωρίδων,

οριοδεικτών

και

υφιστάμενων διαγραμμίσεων με κίτρινη γραμμή στα κρασπεδόρειθρα όλων των
προβληματικών στροφών που διέρχονται ΜΜΜ).
Σήμανση λεωφορειολωρίδων (έλεγχος για την κατάσταση της οριζόντιας και της
κατακόρυφης σήμανσης που ορίζει στο οδόστρωμα τη λεωφορειολωρίδα καθώς και
έλεγχος του οδοστρώματος).
Μεταφορά προεξοχών πεζοδρομίων και επιδιόρθωση μεταλλικών σχαρών.
Στέγαστρα σε στάσεις ΜΜΜ (μετά από αίτηση ενδιαφερόμενων Δήμων, έγινε έλεγχος σε
υπάρχουσες εγκαταστάσεις στεγάστρων).
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Ανάρτηση πληροφοριακού υλικού σε τύμπανα στάσεων ΜΜΜ.
Εγκρίθηκαν μετά από σχετικές αιτήσεις, άδειες τύπου στεγάστρου και άδειες
εγκατάστασης στεγάστρων από τις αρμόδιες επιτροπές.
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ΚΟΜΙΣΤΡΟ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Τιμολογιακή Πολιτική
Κατά το 2015 ίσχυσε η πιο κάτω τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε από 1η Σεπτεμβρίου
2014.
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Θεσμικά, Οργανωτικά, Λειτουργικά και Διοικητικά Μέτρα Τιμολογιακής
Πολιτικής 2015
Για να υλοποιηθεί η πιο πάνω τιμολογιακή πολιτική καθορίστηκαν θεσμικά, οργανωτικά,
λειτουργικά και διοικητικά μέτρα
Κατάργηση της δεύτερης επικύρωσης
Πώληση μηνιαίων και ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά από τα
εκδοτήρια του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών
Κατάργηση της δωρεάν παροχής ενός εισιτηρίου με τη μορφή έκπτωσης στην
περίπτωση αγοράς δεσμίδας 10 τεμαχίων εισιτηρίων
Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με
καταβολή

μειωμένου

κομίστρου

πιστοποιείται

με

την

«Κάρτα

Ελεύθερης

Μετακίνησης» ή την «Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου» η οποία εκδίδεται
από τον ΟΑΣΑ και ισχύει για το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις χρονικό διάστημα
Παροχή έκπτωσης 50% επί της αξίας των επιβληθέντων προστίμων εφόσον
εξοφλούνται εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την ημερομηνία επιβολής
τους

Διασφάλιση Εσόδων Κομίστρου
Για την ελεύθερη ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση με τα συγκοινωνιακά μέσα
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (ΟΣΥ ΑΕ & ΣΤΑΣΥ ΑΕ ) υπεγράφησαν συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και των
συναρμόδιων υπουργείων (σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου6 του Ν.3920/11) και
εισπράχθηκαν τα πιο κάτω ποσά (εμπεριέχεται ο αναλογούν ΦΠΑ)
Υπ. Εργασίας , Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας : € 10.032.000 για δικαιούχους ΑΜΕΑ και
Πολύτεκνους
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων: € 8.518.830 για δικαιούχους μαθητές – σπουδαστές –
φοιτητές
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης : € 1.600 για μαθητές ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Υπ. Δημ. Τάξης & Προστασίας του Πολίτη : € 800.000 για το ένστολο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου : €150.000 για το ένστολο προσωπικό του λιμενικού σώματος
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Μετακίνηση Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων με ΜΜΜ
Το ΥΠΟΜΕΔΙ σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων
στήριξης των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, τον
Ιούνιο του 2015, αποφάσισε (ΚΥΑ Α-40580/3128/29.6.2015 η οποία κυρώθηκε με το
Ν.4331/15) την απαλλαγή της καταβολής κομίστρου στα ΔΜΜΜ για τους εγγεγραμμένους
ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Επίσης, με την ίδια ΚΥΑ, αποφασίστηκε η διαγραφή
διοικητικών προστίμων, που είχαν επιβληθεί στους εγγεγραμμένους ανέργους, για μη
καταβολή κομίστρου.

Δωρεάν Μετακίνηση του Επιβατικού Κοινού
Κατά το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου 2015 έως και 14 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της υπ.
αριθμ.Οικ. Α-40569 (ΦΕΚΒ’/1293/30-06-2015) ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 77 του Ν.
4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄ /2.7.2015), αποφασίστηκε η κατ’ εξαίρεση δωρεάν μετακίνηση του
επιβατικού κοινού με τα μέσα μαζικής μεταφοράς του Ομίλου ΟΑΣΑ (λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ
και μετρό γραμμές 1, 2 & 3) προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό κατά το
διάστημα αργίας των Τραπεζών. Στην ίδια απόφαση προβλέφθηκε ότι με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Οικονομικών, θα ρυθμιστεί η
κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού επί των κομίστρων , που δικαιούται κατά νόμο ο ΟΑΣΑ
από το Δημόσιο για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Προώθηση προϊόντων κομίστρου μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών
Με στόχο την αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων και καρτών αναλήφθηκε η πιο κάτω δράση
η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα:
Mobile Ticketing
Μέσω της εφαρμογής οι επιβάτες μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια μέσω κινητών συσκευών
(Smartphones, tablets). Ειδικότερα, ο κάθε επιβάτης με χρήση κινητών συσκευών με
λειτουργικό σύστημα Android ή iOS μπορεί να προμηθεύεται όλους τους τύπους
κομίστρου(πλην καρτών απεριορίστων διαδρομών) με χρήση χρεωστικών/πιστωτικών και
προπληρωμένων καρτών καθώς και να τα επικυρώνει, πριν χρησιμοποιήσει τα ΜΜΜ.
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Η εφαρμογή διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, τα οποία διασφαλίζουν τα
έσοδα του Οργανισμού, αλλά και διευκολύνουν τον έλεγχο από τους ελεγκτές κομίστρου των
φορέων, ο οποίος γίνεται μέσω ειδικού QR- code.
Τα οφέλη του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τον επιβάτη, ο οποίος μπορεί να
προμηθευτεί προϊόντα κομίστρου χωρίς να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους στα σημεία
πώλησης, αλλά και για τον ΟΑΣΑ με τον περιορισμό του κόστους αγοράς ειδικού χαρτιού, του
κόστους εκτύπωσης και διανομής εισιτηρίων.
Η εφαρμογή λειτούργησε από 15 Δεκεμβρίου 2014 και κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν
127.000 συναλλαγές που αντιστοιχούν σε ποσό €382.000. Επίσης έγιναν 252.000 επικυρώσεις
ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)
Το ερευνητικό πρόγραμμα HoPE,διάρκειας 33 μηνών, στο οποίο συμμετέχει ο ΟΑΣΑ ως ένας
εκ των 13 συνολικά εταίρων, είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε, με βάση τις
επιτυχημένες πρακτικές και λειτουργικότητες άλλων ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, με
στόχο την προώθηση του ρόλου των συστημάτων δημοσίων μεταφορών, συνδυάζοντας
διαλειτουργική διαχείριση κομίστρου και πληροφοριακά συστήματα μεταφορών. Η συνολική
πλατφόρμα θα είναι ανθρωποκεντρική, με τρόπο που θα υιοθετεί, θα προωθεί και θα εγείρει
την αντίληψη και τη συνειδητοποίηση των δημοσίων συγκοινωνιών και της κινητικότητας με
ευνοϊκούς περιβαλλοντικούς όρους.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν πληροφόρηση, σχεδιασμό ταξιδίου,
κρατήσεις εισιτηρίων, υπολογισμό κομίστρου και πληρωμές μέσω κινητών συσκευών. Το
πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στον ΟΑΣΑ να αναπτύξει και να δοκιμάσει νέες υπηρεσίες
μέσω πιλοτικών εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στην Αθήνα, στο Κόβεντρυ και σε πόλεις της
Περιφέρειας των Βάσκων.
Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2017.
Ο πρώτος ετήσιος έλεγχος του Έργου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 στις Βρυξέλλες
και η πρόοδος του αξιολογήθηκε με «Excellency» (αριστείο).
Μέχρι στιγμής έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή του πολυ-τροπικού, πολυ-κριτιριακού σχεδιασμού
ταξιδιού κι έχει εφαρμοστεί επιτυχώς και στις τρεις περιοχές, που έχουν αναλάβει εφαρμογή
πιλότων (Αθήνα, Κόβεντρυ και Περιφέρεια Βάσκων). Επιπλέον, δοκιμάζεται ήδη η 2η πιλοτική
εφαρμογή: ο σχεδιασμός περιήγησης για τουρίστες, ενώ προετοιμάζεται ο τελικός πιλότος για
την Αθήνα, που θα εφαρμοστεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ανανέωση της εικόνας των Αστικών Συγκοινωνιών
Με στόχο την βελτίωση της εικόνας του Ομίλου ΟΑΣΑ και την προώθηση της χρήσης των
ΜΜΜ, κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν δράσεις, οι οποίες είχαν κυρίως
στόχο τις νεότερες ηλικίες των κατοίκων της Αθήνας αλλά και την προβολή της Αθήνας ως
τουριστικού προορισμού.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Συνεργασία με τον δικτυακό τόπο popaganda.gr
Στοχεύοντας στην προβολή της αστικής συγκοινωνίας ως μοντέρνου και σύγχρονου τρόπου
μετακίνησης και την παρακίνηση των πολιτών να πληρώνουν εισιτήριο, πραγματοποιήθηκε
συνεργασία με τον διαδικτυακό τόπο popaganda.gr, η οποία διήρκησε από τον Μάιο έως τον
Ιούλιο 2015 και περιελάμβανε τη δημοσίευση σχετικών διαφημιστικών άρθρων (advertorials)
και την ανάρτηση banner με το λογότυπο των Συγκοινωνιών Αθηνών και τις κάρτες
απεριορίστων διαδρομών.

Διοργάνωση HACKATHON # TRANSPORT
Στις 18-19 Ιουλίου 2015 ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με την εταιρία καινοτομίας Crowdpolicy και
υπό την αιγίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ διοργάνωσε διήμερο hackathon με στόχο
-

Την ανάπτυξη εφαρμογών και καινοτόμων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών που

χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ, οι οποίες βασίστηκαν στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων
του ΟΑΣΑ.
-

Την υποστήριξη της καινοτόμου και νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στην διοργάνωση συμμετείχαν 25 ομάδες, 130 developers - νέοι επιχειρηματίες,
προγραμματιστές, αναλυτές, μηχανικοί, designers, business consultants, επαγγελματίες και
φοιτητές, οι οποίοι εργάστηκαν με μεράκι και σε λιγότερο από 30 ώρες ανέπτυξαν με
συμμετοχικές διαδικασίες εφαρμογές σχετικές με τις συγκοινωνίες, τα ανοιχτά δεδομένα και
τη βελτίωση υπηρεσιών πληροφόρησης. Βραβεύτηκαν 6 ομάδες και παρέλαβαν χρηματικά
έπαθλα συνολικού ύψους 7.000 ευρώ και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης που
δόθηκαν από τους χορηγούς της διοργάνωσης.
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Γνωριμία με τη μαθητική κοινότητα - Πρόγραμμα «Γνωρίζω τις Α.Σ. της πόλης μου» στην Α’
και Β’ βαθμια Εκπαίδευση
Το 2015 συνεχίστηκε για τρίτη

σχολική χρονιά

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που

πραγματοποιεί ο ΟΑΣΑ στα σχολεία. Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν 41 επισκέψεις σε
δημοτικά και γυμνάσια .
Στόχος του προγράμματος, που περιλαμβάνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού και διανομή
εντύπων του Οργανισμού, είναι η διαμόρφωση φιλικής για τις Α.Σ. εικόνας στα παιδιά και η
παροχή πληροφόρησης για τα οφέλη από την ύπαρξη και την χρήση των Α.Σ. στην πόλη.

Προβολή της περιβαλλοντικής εικόνας και αύξηση της χρήσης των Σ.Α.
Τον Δεκέμβριο 2014 ξεκίνησε η συνεργασία του Ομίλου ΟΑΣΑ με το WWF Ελλάς με σκοπό την
από κοινού προώθηση της χρήσης των Αστικών Συγκοινωνιών ως τον τρόπο μετακίνησης που
προστατεύει το περιβάλλον, την οικονομία και γενικά την ποιότητα της ζωής στην πόλη.

Η καμπάνια περιλάμβανε βίντεο με τίτλο «PANDA με τα Μέσα» με θέμα τα οικολογικά και
κοινωνικά οφέλη από την καθημερινή χρήση των ΜΜΜ και τη συνδιοργάνωση στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σταθμού Σύνταγμα ημέρας δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
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Επίσης συνεχίστηκε η καμπάνια που ξεκίνησε από το 2014 με τίτλο « Νιώθεις η εξαίρεση; Έλα
να γίνουμε ο κανόνας!» με αφίσες σε λεωφορεία, τρόλλευ και πάνελς του μετρό.

Πληροφόρηση Κοινού
Στη γενικότερη προσπάθεια προσέγγισης και πληροφόρησης του επιβατικού κοινού
ανελήφθησαν οι πιο κάτω δράσεις
Επανεκδόθηκε σε 100.000 αντίτυπα ο μικρός οδηγός των αστικών συγκοινωνιών της
Αθήνας στην αγγλική γλώσσα, τα οποία διανεμήθηκαν από τα κεντρικά εκδοτήρια της
ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, καθώς και από τα περίπτερα πληροφόρησης τουριστών του Δήμου
Αθηναίων και του ΕΟΤ.
Για τη διεύρυνση της χρήσης της εφαρμογής πώλησης εισιτηρίων μέσω κινητού
(mobile app) πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού το οποίο
περιλάμβανε ανάρτηση banner στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ και τακτικές αναρτήσεις
στη σελίδα του ΟΑΣΑ στο Facebook,ανάρτηση αφισών σε 120 panels στους σταθμούς
του μετρό, καταχώριση στον τουριστικό οδηγό Athens Guide που διανέμεται σε 100
περίπου ξενοδοχεία της Αθήνας, καταχώρηση στην ετήσια έκδοση του ΄΄Summer in
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the city’’ του περιοδικού ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, τοποθέτηση αυτοκόλλητων στα λεωφορεία
και τρόλλευ.
Πραγματοποιήθηκε η προβολή της λεωφορειακής γραμμής Express X80 με την
αναβάθμιση της σήμανσης της γραμμής, σχεδιάστηκε υλικό για αυτοκόλλητες
πινακίδες πληροφόρησης εντός των οχημάτων, απέκτησαν ειδική σήμανση τα
εκδοτήρια εισιτηρίων στους σταθμούς κρουαζιερόπλοιων στον ΟΛΠ και στο κέντρο
της Αθήνας
Πραγματοποιήθηκε δωρεάν προβολή του δικτύου σταθερής τροχιάς της Αθήνας στην
διεθνή έκδοση ‘’Transit Maps of the World’’, η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη
συλλογή από χάρτες των δικτύων μετρό όλων των μεγάλων πόλεων του κόσμου
Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, ο Όμιλος ΟΑΣΑ συμμετείχε στο περίπτερο του ΥΠΟΜΕΔΙ με
ειδικό stand και την προβολή εταιρικού βίντεο και άλλου οπτικοακουστικού υλικού.
Ο ΟΑΣΑ υποστήριξε το πρόγραμμα “This is my Athens “ της ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων
κατά το οποίο 8 αλλοδαποί Bloggers προσκλήθηκαν να ζήσουν και να περιηγηθούν
στην Αθήνα και να την παρουσιάσουν στα διεθνή social media.

Καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες
Ο ΟΑΣΑ αντιμετωπίζοντας τα αιτήματα και τα παράπονα του επιβατικού κοινού ως ευκαιρία
για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όντας πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008,
έχει αναπτύξει σύστημα διαχείρισης παραπόνων.
Κύρια μέσα υποδοχής των αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών αποτελούν η ιστοσελίδα
του Οργανισμού σε ποσοστό 64,5%, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης κοινού 11 185 σε
ποσοστό 22% και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) σε ποσοστό 7%. Στη συνέχεια
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ποιότητας (equal) και επεξεργάζονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ. Το 2015 καταχωρήθηκαν 3.593 παράπονα - αιτήματα
επιβατών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο όμιλος ΟΑΣΑ με τα μέσα που διαθέτει υποστήριξε δομές αλληλεγγύης των ευαίσθητων
κοινωνικά ομάδων και συνέδραμε στο έργο κοινωνικών οργανώσεων.
Ειδικότερα, ο Όμιλος ΟΑΣΑ υποστήριξε τη δράση

με τίτλο « ΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» των

κοινωνικών δομών της Μητρόπολης Ν. Ιωνίας & Φιλαδέλφειας και προέβαλε την εξυπηρέτησή
τους από τα συγκοινωνιακά μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών με εκτύπωση ενημερωτικών
φυλλαδίων, αφισών και διανομή τους σε σταθμούς και οχήματα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
Επίσης ο ΟΑΣΑ συνέδραμε στο έργο του Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης και Κοινωνικής
Επανένταξης μακροχρόνια ανέργων (Πανελλήνια Ένωση ΠΕΨΑΕΕ) καθώς και στο έργο των
Γιατρών χωρίς Σύνορα διαθέτοντας την πίσω πλευρά των εισιτηρίων για την γνωστοποίηση
των υπηρεσιών που προσφέρουν.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής»
Το έργο της Τηλεματικής είναι ένα σύστημα διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών
για επίγεια μέσα μεταφοράς (λεωφορεία και τρόλεϊ) με στόχο τη βελτιστοποίηση της
απόδοσης και της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.
Το έργο της Τηλεματικής θα εξασφαλίζει συνοπτικά την ακόλουθη λειτουργικότητα:
•

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θέσης όλων των οχημάτων

•

Συντονισμό στόλου και παρακολούθηση εκτέλεσης δρομολογίων

•

Διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία συγκοινωνιακού έργου

•

Υποστήριξη σχεδιασμού και οργάνωσης συγκοινωνιακού έργου

•

Πληροφόρηση των επιβατών για τις ώρες διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις

(μέσω 1.000 έξυπνων στάσεων, κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου)
Στο πλαίσιο της εξασφάλισης και ολοκλήρωσης της παραπάνω λειτουργικότητας, η
Τηλεματική θα παρέχει μεταξύ άλλων τις εξής βασικές δυνατότητες:
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Πολυμεσική επικοινωνία (δεδομένα, εικόνα, φωνή) μεταξύ των κύριων συνιστωσών

του ΟΣΤ (κέντρα ελέγχου, οχήματα, αμαξοστάσια, στάσεις)
•

Αυτόματη πληροφόρηση των επιβατών για την άφιξη λεωφορείων/τρόλλεϋ σε

πραγματικό χρόνο από τις «έξυπνες στάσεις». Εξ΄ αυτών, 30 «έξυπνες στάσεις», θα παρέχουν
πρόσθετες δυνατότητες διαδραστικής πληροφόρησης στο επιβατικό κοινό.
•

Για το σύνολο των στάσεων, η παραπάνω πληροφόρηση θα παρέχεται μέσω κινητής

τηλεφωνίας (μέσω SMS και έξυπνων εφαρμογών τρίτης γενιάς - 3G), καθώς και μέσω του
διαδικτύου.
•

Ανάλυση γεγονότων της κίνησης των οχημάτων, παραγωγή και αξιοποίηση

στατιστικών δεδομένων και αναφορών
•

Ανταλλαγή δεδομένων προγραμματισμού διαδρομών και δρομολογίων με τα σχετικά

πληροφοριακά υποσυστήματα του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ
•

Παροχή επιλεγμένων δεδομένων πραγματικού χρόνου για αξιοποίηση από άλλα

πληροφοριακά συστήματα
•

Εξ’ αποστάσεως διαχείριση και παραμετροποίηση των συνιστωσών και λειτουργιών

του ΟΣΤ
To έργο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η σύμβαση με τον
Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου, ADVANCED TRANSPORT TELEMATICS ΑΕ,
υπεγράφη στις 30/6/2014.
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Ο ΙΦΣ αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, υλοποίηση,
συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη του συστήματος τηλεματικής για
περίοδο λειτουργίας 12 ετών.
Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 18 μήνες και το κόστος ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων η δημόσια συμμετοχή (ΟΑΣΑ) ανέρχεται στα 5,3 εκατ. Ευρώ. Η συμμετοχή του
ΟΑΣΑ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Στις 28.2.2015 ολοκληρώθηκε η Φάση 1 του έργου που περιλάμβανε το Κέντρο Διαχείρισης
Συστήματος, τα Κέντρα Εποπτείας Οχημάτων (ΚΔΟ), το Κέντρο Εποπτείας ΟΑΣΑ (ΚΕ), 10
Τηλεματικά Αμαξοστάσια καθώς και Στόλο 100 Τηλεματικών Οχημάτων.
Στις 24.11.2015 ολοκληρώθηκε η Φάση 2 του έργου από τον Ανάδοχο η οποία περιελάμβανε
τοποθέτηση 1.000 Τηλεματικά Οχημάτων και 100 Τηλεματικές Στάσεις.
Μέχρι την 31.12.2015 ολοκληρώθηκαν 281 Έξυπνες Στάσεις, 1.100 Τηλεματικά Οχήματα
καθώς και τα Κέντρα ΟΑΣΑ, Διαχείρισης Συστήματος, Διαχείρισης Οχημάτων και
Αμαξοστασίων. Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εφαρμογές προστιθέμενης αξίας σε έξυπνες
συσκευές (εφαρμογή σε κινητό, εφαρμογή σε Η/Υ).

«Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου- ΑΣΣΚ»
Το ΑΣΣΚ αφορά σε ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα συλλογής κομίστρου για όλα τα
μέσα μαζικής μεταφοράς που έχει στόχο τη διασφάλιση των εσόδων του συστήματος αστικών
συγκοινωνιών, την ευέλικτη και δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων κομίστρου
καθώς και την ευκολία στην προμήθεια και χρήση αυτών και την αξιοποίηση των δεδομένων
του συστήματος για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.
Το σύστημα αυτό θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς
(θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλεϊ, αστικό σιδηρόδρομο – μετρό,
τροχιόδρομοι - τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη
γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.
Το σύστημα περιλαμβάνει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν
πλήρως τα χάρτινα εισιτήρια και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών και θα συμπληρώσουν
την έκδοση εισιτηρίων μέσω mobile ticketing. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και
εγκατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων σε όλα τα μέσα κέντρων διαχείρισης, εξοπλισμού
ελέγχου κομίστρων, αλλά και εγκατάσταση πυλών εισόδου στους σταθμούς του Μετρό και
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.
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Ειδικότερα, το ΑΣΣΚ θα υποστηρίζει δύο τύπους κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών
«έξυπνων καρτών», την «Κάρτα - Έξυπνη κάρτα, χωρίς επαφή, με μικροεπεξεργαστή, η οποία
θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κομίστρου μεγάλης διάρκειας ή μεγάλης αποθηκευμένης
αξίας» και το «Πολλαπλό - Έξυπνη κάρτα μνήμης, χωρίς επαφή, στην οποία θα αποθηκεύονται
χρηματική αξία, χρόνος ή αριθμός μετακινήσεων ». Σ’ αυτές θ’ αποθηκεύονται τα δεδομένα
του κομίστρου και της χρήσης του (μετακίνηση) που απαιτούνται για την εφαρμογή των
προϊόντων κομίστρου που θα επιλέγει ο ΟΑΣΑ. Η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» θα είναι
υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές υποκαθιστούν κάρτες
χρονικής διάρκειας ή ατέλεια.
To έργο υλοποιείται και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου θα αναλάβει την συνολική ευθύνη γα
τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, υλοποίηση, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργική
υποστήριξη του συστήματος ΑΣΣΚ για περίοδο λειτουργίας 12 ετών. Μετά το πέρας των 12
ετών το έργο θα μεταβιβασθεί εξ’ ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ.

Το κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται στα 58,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων η δημόσια
συμμετοχή (ΟΑΣΑ) ανέρχεται στα 28,81 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή του ΟΑΣΑ χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ.
Το έργο υλοποιείται σε 3 φάσεις. Η φάση 1, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2015 ,
περιελάμβανε τις μελέτες εφαρμογής και την εγκατάσταση των Κέντρων Διαχείρισης ΟΑΣΑ,
ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (εξοπλισμός, συστημικό λογισμικό και λογισμικό λειτουργίας)
ολοκληρώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2015.
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Στο τέλος της Φάσης 2 (στις 29.9.2016) αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί ο εξοπλισμός και το
λογισμικό του Κέντρου Διαχείρισης Σταθμών και Αμαξοστασίων και ο εξοπλισμός πώλησης και
επικύρωσης ενώ στο τέλος της Φάσης 3 (στις 29.12.2016) αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ο
υπόλοιπος εξοπλισμός πώλησης και επικύρωσης, GATEWAY για πωλήσεις (sms, internet),
Έξυπνες Κάρτες «Κάρτα», Έξυπνες Κάρτες «Πολλαπλό», Δικτυακός Ιστότοπος Συναλλαγών,
Πύλες εισόδου / εξόδου .
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Κατά το έτος 2015 παρατηρούνται στα λειτουργικά μεγέθη του Ομίλου ΟΑΣΑ τα εξής:
Το συνολικό παραγόμενο έργο (οχηματοχιλιόμετρα) και η επιβατική κίνηση
(επιβιβάσεις) παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% αντίστοιχα σε σχέση με το 2014.
Οι δείκτες τήρησης του προγράμματος δρομολογήσεων το 2015 παρέμειναν στα
επίπεδα του 2014 (πλην των θερμικών λεωφορείων).
Το συγκοινωνιακό έργο που προσφέρθηκε στο επιβατικό κοινό κατά τα τελευταία έτη
παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 1: Παραγόμενο Έργο (χιλ. οχηματοχιλιόμετρα)
2010

Λεωφορεία
Τρόλεϊ
Ηλεκτρικός
(Γραμμή 1)
Μετρό
(Γραμμές 2 & 3)
ΤΡΑΜ
ΣΥΝΟΛΟ

2011

2012

2013

2014

2015

106.713
10.693

93.089
8.963

88.814
9.686

84.991
9.389

84.058
9.919

80.061
9.139

11.223

11.515

15.050

15.439

16.070

16.488

27.299
2.258
158.186

27.122
2.189
142.878

27.690
2.204
143.443

29.715
2.267
141.801

33.509
2.284
145.840

33.349
2.263
141.300

ΠΗΓΗ : ΕΠΣΕ

Πίνακας 2: Επιβατική Κίνηση (χιλ. επιβιβάσεις)

Λεωφορεία
Τρόλεϊ
Ηλεκτρικός
(Γραμμή 1)
Μετρό
(Γραμμές 2 & 3)
ΤΡΑΜ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΗ : ΟΑΣΑ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

401.000
87.000

356.890
76.560

322.116
64.235

307.702
64.774

304.840
63.352

291.398
60.718

116.700

99.195

87.128

87.481

87.879

87.075

185.400
18.800
808.900

182.619
17.108
732.372

163.842
14.974
652.296

167.110
15.041
642.108

180.439
14.585
651.095

177.278
14.482
630.951
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Πίνακας 3 : Συγκοινωνιακό Έργο ΟΣΥ – Λεωφορεία
(Τυπική Καθημερινή Ημέρα)
Προγραμματισμένα
Δρομολόγια
(ΟΑΣΑ)

Εκτελούμενα
Δρομολόγια
(Λεωφ.)

Ποσοστό
Εκτέλεσης
Δρομολογίων

Προγραμματισμένες
Βάρδιες Οδηγών

Εργασθέντα
Ρεπό

Μέγιστος Αριθμός
Προγραμ/σμένων
Οχημάτων

2010

15.177

14.550

95,9%

3.416

383

1.650

2011

13.912

12.414

89,2%

3.039

14

1.464

2012

12.492

12.049

96,5%

2.666

0

1.331

2013

12.166

11.230

92,3%

2.595

0

1.301

2014

12.074

10.986

91,0%

2.562

148

1.232

2015

11.272

10.438

92,6%

2.350

136

1.177

ΠΗΓΗ : ΕΠΣΕ
Πίνακας 4 : Συγκοινωνιακό Έργο ΟΣΥ – Τρόλεϊ
(Τυπική Καθημερινή Ημέρα)
Μέγιστος Αριθμός
Εργασθέντα
Προγραμ/σμένων
Ρεπό
Οχημάτων

Προγραμματισμένα
Δρομολόγια
(ΟΑΣΑ)

Εκτελούμενα
Δρομολόγια
(Τρόλεϊ)

Ποσοστό
Εκτέλεσης
Δρομολογίων

Προγραμματισμένες
Βάρδιες Οδηγών

2010

2.236

2.090

93,5%

573

32

250

2011

1.970

1.825

92,7%

466

0

213

2012

1.830

1.662

90,8%

432

0

234

2013

1.735

1.670

96,3%

371

0

205

2014

1.761

1.692

96,1%

371

22

182

2015

1.646

1.572

95,5%

347

21

169

ΠΗΓΗ : ΕΠΣΕ
Πίνακας 5 : Συγκοινωνιακό Έργο ΣΤΑΣΥ – Γραμμή 1
(Τυπική Καθημερινή Ημέρα)
Προγραμματισμένα
Δρομολόγια
(διπλής
κατεύθυνσης)

Εκτελούμενα
Δρομολόγια
(Γραμμή 1)

Ποσοστό
Εκτέλεσης
Δρομολογίων

Προγραμματισμένες
Βάρδιες Οδηγών

Προγραμματισμένος
Αριθμός Συρμών

2010

378*

372

98,4%

131

16

2011

277

251

90,6%

89

19

2012

277

274

98,9%

89

19

2013

178

178

100%

78

19

2014

175

175

100%

78

19

2015

175

175

100%

78

19

*Λόγω των έργων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 υπήρξε συνεχής αλλαγή των προγραμματισμένων δρομολογίων.
Επιπλέον λόγω της διακοπής λειτουργίας του τμήματος Μοναστηράκι- Αττική ο αριθμός των προγραμματισμένων
και εκτελούμενων δρομολογίων διπλασιάζεται.
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Πίνακας 6 : Συγκοινωνιακό Έργο ΣΤΑΣΥ- Γραμμές 2 & 3
(Τυπική Καθημερινή Ημέρα)
Προγραμματισμένα
Δρομολόγια
(διπλής
κατεύθυνσης)

Εκτελούμενα
Δρομολόγια
(Γραμμές 2
& 3)

Ποσοστό Εκτέλεσης
Δρομολογίων

Προγραμματισμένες
Βάρδιες Οδηγών

Προγραμματισμένος
Αριθμός Συρμών

2011

483

482

99,8%

128

32

2012

483

482

99,8%

126

32

2013

467

466

99,8%

131

32

2014

467

466

99,8%

131

34

2015

463

462

99,8%

133

35

ΠΗΓΗ : ΕΠΣΕ
Πίνακας 7 : Συγκοινωνιακό Έργο ΣΤΑΣΥ – ΤΡΑΜ
(Τυπική Καθημερινή Ημέρα)
Προγραμματισμένα
Δρομολόγια
(διπλής
κατεύθυνσης)

Εκτελούμενα
Δρομολόγια

2011

207

195

94,2%

72

24

2012

207

200

96,6%

72

24

2013

207

206

99,5%

72

24

2014

207

207

99,8%

72

24

2015

206

206

99,6%

72

24

ΠΗΓΗ : ΕΠΣΕ

Ποσοστό
Εκτέλεσης
Δρομολογίων

Προγραμματισμένες
Βάρδιες Οδηγών

Προγραμματισμένος
Αριθμός Συρμών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ως προς τα οικονομικά μεγέθη1 του Ομίλου ΟΑΣΑ κατά το έτος 2015 παρατηρείται:
Μείωση σε ποσοστό 18% στα έσοδα πωλήσεων, ποσοστό μεγαλύτερο από το 3% της
μείωσης της επιβατικής κίνησης.
Μείωση 6,5% στις λειτουργικές δαπάνες Ομίλου ενώ οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν
κατά 4,4%
Επιδείνωση του ποσοστού ανάκτησης κόστους στο 63% το 2015 από 73% το 2014.

Έσοδα
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων εισιτηρίων και καρτών των φορέων ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ για το έτος
2015 τα συνολικά έσοδα από εισιτήρια και κάρτες (μηνιαίες και ετήσιες) έφτασαν στα 183,79
εκατομμύρια ευρώ, τα τιμολογημένα έσοδα από συμβάσεις με το Ελλην. Δημόσιο για ελεύθερη ή με
μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση επιβατών ανήλθαν στα 14,68 εκατομμύρια ευρώ, τα λοιπά έσοδα
(έσοδα από Parking, πρόστιμα παραβατών, κλπ) ανήλθαν σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο συνολικός
αριθμός επικυρώσεων εισιτηρίων διαμορφώθηκε σε 131.864.707.
Πίνακας 8: Ανάλυση εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών (2015) (σε Ευρώ)
ΦΟΡΕΑΣ
ΟΣΥ
ΣΤΑΣΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

3.098.394,09

7.356.483,80

71.925,44

97.458.399,20

32.933.782,65

5.077.798,94

7.326.229,00

2.717.653,52

103.805.149,88

67.013.882,08

8.176.193,03

14.682.712,80

2.789.578,96

201.263.549,08

ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΚΑΡΤΕΣ

52.851.496,44

34.080.099,43

55.749.685,77
108.601.182,21

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών και τα συνολικά έσοδα (πλην της κρατικής επιδότησης/
αντισταθμιστικής καταβολής) των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ για την περίοδο 2010 - 2015
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
1

Τα οικονομικά μεγέθη είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΑΣΑ Α.Ε. – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

40

Πίνακας 9 : Έσοδα Ομίλου (2010-2015) (σε χιλ. Ευρώ)
ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ

ΣΑΣ (ΟΣΥ+ΣΤΑΣΥ)

ΟΑΣΑ

Πωλήσεις

Λειτουργικά

Συνολικά

Πωλήσεις

Λειτουργικά

Συνολικά

Πωλήσεις

Λειτουργικά

Συνολικά

Πωλήσεις

Λειτουργικά

Συνολικά

2010
2011
2012
2013

118.969
128.597
124.506
109.085

131.271
137.723
133.302
114.366

140.218
156.670
147.496
154.348

129.629
135.768
122.476
123.757

143.078
146.239
131.511
134.666

149.490
171.598
135.410
138.720

248.598
264.365
246.982
232.842

274.349
283.962
264.813
249.032

289.708
328.268
282.906
293.068

10.343
10.861
6.207
5.772

11.096
11.531
10.835
9.497

11.586
12.980
11.020
9.633

2014

117.042

126.423

135.999

129.738

138.326

142.146

246.780

264.749

278.145

6.028

9.147

9.581

2015

97.458

105.071

114.987

103.805

111.240

119.453

201.263

216.311

234.440

4.999

7.526

8.618

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στα ποσά δεν εμπεριέχεται ΦΠΑ .
2. Στα Συνολικά Έσοδα δεν περιλαμβάνεται η Κρατική Επιδότηση (Αντισταθμιστική Καταβολή).
3. Στα Συνολικά Έσοδα εμπεριέχεται κάθε έσοδο του φορέα.

Όπως παρατηρείται στον πιο πάνω πίνακα, τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών του ΣΑΣ μειώθηκαν
κατά 18,4% σε σχέση με το 2014 ενώ τα συνολικά έσοδα – πλην αντισταθμιστικής καταβολήςσημείωσαν μείωση κατά 15,7%.

Κάλυψη Λειτουργικών Ελλειμμάτων
Ο Όμιλος ΟΑΣΑ ως φορέας παροχής Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) λαμβάνει
από τον κρατικό προϋπολογισμό αντισταθμιστική καταβολή (επιδότηση) που καλύπτει τα
λειτουργικά

ελλείμματα. Η αντισταθμιστική καταβολή καθορίζεται από τον Ν.3920/11 και

καταβάλλεται για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ παραμένει συνολικά ελλειμματικός.
Προ της ψήφισης του προαναφερθέντος Νόμου, οι (πρώην) εταιρείες του ΣΑΣ κάλυπταν τα
λειτουργικά τους ελλείμματα, μέρος των επενδυτικών τους προγραμμάτων, καθώς και άλλες τους
υποχρεώσεις (πληρωμές τόκων, αποπληρωμές δανείων κλπ) μέσω των αντισταθμιστικών
καταβολών, έκτακτων χρηματοδοτήσεων καθώς και τραπεζικών δανείων με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου.
Το 2011, βάσει του Ν.3920/11 όλες οι υποχρεώσεις προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. καθώς
και προς Τράπεζες διαγράφηκαν και αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αντισταθμιστικές καταβολές από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό καθώς και οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις που έλαβαν οι ΟΣΥ – ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ κατά
την περίοδο 2010 – 2015.
Σημειώνεται ότι ο ΟΑΣΑ δεν επιχορηγείται απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα
με τον Ν.3920/11 ο ΟΑΣΑ εισπράττει 2% από το σύνολο των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων
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συμπεριλαμβανομένης της Αντισταθμιστικής Καταβολής για την κάλυψη των λειτουργικών του
αναγκών.
Πίνακας 10 : Χρηματοδοτήσεις – Καταβολές (2010-2015) (σε χιλ. Ευρώ)*

ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ

ΟΑΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Αντισταθμ.
Καταβολή

Έκτακτη
Χρηματ/τηση

Αντισταθμ.
Καταβολή

Έκτακτη
Χρηματ/τηση*

Έκτακτη
Χρηματ/τηση

2010

94.176

194.895

31.104

34.205

900

355.280

2011

148.819

0

31.587

0

0

180.406

2012

156.293

0

41.382

0

0

197.675

2013

143.217

0

14.783

0

0

158.000

2014

100.290

0

0

0

0

100.290

2015

108.000

0

0

0

0

108.000

περιλαμβάνεται μόνο ο τ. ΗΣΑΠ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αντισταθμιστική Καταβολή μέχρι και το 2011 περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Έξοδα
Οι λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι
και τέλη, διάφορα έξοδα, αναλώσεις ανταλλακτικών) και οι συνολικές δαπάνες των εταιριών του
Ομίλου ΟΑΣΑ για την περίοδο 2010– 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας 11 : Έξοδα ΣΑΣ (2010-2015)
(χιλ. ΕΥΡΩ)
ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ

ΣΑΣ (ΟΣΥ+ΣΤΑΣΥ)

ΟΑΣΑ

Λειτουργικά

Συνολικά

Λειτουργικά

Συνολικά

Λειτουργικά

Συνολικά

Λειτουργικά

Συνολικά

2010

435.043

579.020

230.511

323.557

665.554

902.577

12.362

15.828

2011

347.916

428.137

178.361

243.336

526.277

671.473

7.884

9.954

2012

296.280

341.483

158.819

208.036

455.099

549.519

4.768

11.484

2013

238.566

272.986

129.240

173.274

367.806

446.260

3.753

4.193

2014

237.574

257.672

135.632

186.149

373.206

443.821

4.280

4.746

2015

216.191

234.780

133.179

190.745

349.370

425.525

3.419

3.548
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Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, οι λειτουργικές δαπάνες του ΣΑΣ (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ)
μειώθηκαν κατά 6,4% έναντι του 2014 και οι λειτουργικές δαπάνες του ΟΑΣΑ σημείωσαν μείωση
κατά 20,2%.
Οι συνολικές δαπάνες του ΣΑΣ μειώθηκαν κατά 4,1% έναντι του 2014 ενώ του ΟΑΣΑ σημείωσαν
μείωση κατά 25,2% .

Δείκτες Μοναδιαίου Κόστους & Εσόδων
Οι δείκτες Μοναδιαίου Κόστους και Εσόδων παρουσιάζουν την διαχρονική εξέλιξη εσόδων και
δαπανών σε αναγωγή ανά Επιβίβαση και Οχηματοχιλιόμετρο παραγόμενου Έργου.

Πίνακας 12: Έσοδα Πωλήσεων ανά
Επιβίβαση

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Πίνακας 13: Λειτ. Έξοδα ανά Επιβίβαση

ΣΤΑΣΥ

ΟΣΥ

ΣΥΝΟΛΟ

0,40
0,45
0,46
0,46
0,46
0,37

0,24
0,30
0,32
0,29
0,32
0,28

0,30
0,37
0,39
0,37
0,38
0,32

Πίνακας 14: Έσοδα Πωλήσεων ανά
Οχηματοχιλιόμετρο

2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΣΤΑΣΥ

ΟΣΥ

ΣΥΝΟΛΟ

0,72
0,60
0,60
0,46
0,46
0,48

0,89
0,80
0,77
0,29
0,32
0,61

0,82
0,72
0,70
0,37
0,38
0,55

Πίνακας 15: Λειτουργικά έξοδα ανά
Οχηματοχιλιόμετρο

ΣΤΑΣΥ

ΟΣΥ

ΣΥΝΟΛΟ

2010
2011
2012
2013
2014

3,18
3,33
2,73
2,61
0,46

1,01
1,26
1,26
1,16
0,32

1,57
1,93
1,76
1,68
0,38

2015

1,99

1,09

1,42

ΣΤΑΣΥ

ΟΣΥ

ΣΥΝΟΛΟ

2010
2011
2012
2013
2014

5,65
4,37
3,53
2,73
2,62

3,71
3,41
3,00
2,53
2,53

4,21
3,74
3,20
2,62
2,56

2015

2,56

2,42

2,47
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Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους
Ο συντελεστής ανάκτησης κόστους, ο οποίος κατά το 2010 ανερχόταν στο 42%,
διαμορφώθηκε κατά το 2014 στο 73% λόγω της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών
δαπανών των εταιριών του Ομίλου. Κατά το 2015 η μείωση των λειτουργικών εσόδων κατά
18% έναντι του 2014 ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7% έναντι του 2014
οδήγησαν στην μείωση του συντελεστή ανάκτησης κόστους, οποίος διαμορφώθηκε στο
64%.
Όπως προκύπτει από τον πιο κάτω πίνακα οι λειτουργικές δαπάνες του 2015 μειώθηκαν
κατά 48% σε σχέση με το 2010 ενώ τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 22%.
Πίνακας 16: Συντελεστής Ανάκτησης Κόστους (χιλ. Ευρώ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ

2010

285.445

677.916

42%

2011

295.493

534.161

55%

2012

275.648

459.868

60%

2013

258.529

371.559

70%

2014

273.895

377.486

73%

2015

223.837

352.789

63%

Αποτελέσματα Χρήσης
Τα αποτελέσματα χρήσης των εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, για την περίοδο 2010-2015 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα
Πίνακας 17: Αποτελέσματα χρήσης (Κέρδη/Ζημίες ) 2010-2015 (σε χιλ. Ευρώ)
ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ

ΟΑΣΑ

2010

-352.778

-145.678

-4.242

2011

-139.757

-43.784

3.026

2012

-37.694

-31.244

-463

2013

24.579

-19.771

5.440

2014

-21.383

-44.003

4.834

2015

-11.794

-71.292

5.070
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Επενδύσεις
Τα ποσά που δαπανήθηκαν για επενδύσεις από τις εταιρίες του Ομίλου ΟΑΣΑ την περίοδο
2010-2015 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα
Πίνακας 18: Επενδύσεις 2010-2015 (χιλ. Ευρώ)
ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ

ΟΑΣΑ

ΣΑΣ

2010

62.667

49.692

89

119.137

2011

6.812

16.424

43

112.448

2012

5.148

5.151

32

23.279

2013

3.453

4.007

18

10.331

2014

3.261

3.402

16

6.679

2015

2.250

2.248

11.321

15.819

Σημείωση :Στο ποσό του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται και τα ποσά των συγχρ/νων έργων ΣΔΙΤ.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ – ΕΣΠΑ)
Τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτήθηκε ο Όμιλος ΟΑΣΑ κατά το 2015 από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί και Συγχρηματοδοτούμενοι Πόροι) είτε για έργα που είχαν
ολοκληρωθεί είτε για έργα που συνεχίζονταν κατά το 2015 παρουσιάζονται στο πιο κάτω
πίνακα.

Πίνακας 19: Χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2015
ΟΑΣΑ ΑΕ
Ψηφιακές εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών (έργο ΣΔΙΤ)

1.650.026,87

Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρίες του Ομίλου ΟΑΣΑ(έργο ΣΔΙΤ)

9.652.020,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΣΑ Α.Ε.
11.302.046,87
ΟΣΥ ΑΕ
Σύνδεση Αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλεϊ του Πειραιά

5.200,00

Αντικατάσταση παλαιών στύλων του εναέριου δικτύου περιοχής Αθηνών - Πειραιά

30.000,00

Αντικατάσταση παλαιών στύλων του εναέριου δικτύου περιοχής Αθηνών – Πειραιά (ΦΠΑ)

63.000,00

Εκσυγχρονισμός κτιριακών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Α/Σ Αττικής

120.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΣΥ Α.Ε.

218.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ

11.520.246,87
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στους επόμενους τρεις πίνακες παρουσιάζονται τα μεγέθη των βασικών συντελεστών
παραγωγής (προσωπικό και οχήματα) του εταιριών του Ομίλου ΟΑΣΑ κατά τα τελευταία
έτη.

Πίνακας 20: Δύναμη Τακτικού Προσωπικού 2010-2015
ΟΣΥ

ΣΤΑΣΥ

ΟΑΣΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2010

7.508

3.164

189

10.861

2011

6.403

2.610

115

9.128

-1.733

2012

6.019

2.557

104

8.680

-448

2013

5.791

2.467

97

8.355

-325

2014

5.442

2.416

91

7.949

-406

2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2015/2010

5.300

2.573

89

7.962

13

-2.208

-591

-100

-2.899

Πίνακας 21: Στόλος Οχημάτων 2010-2015
ΟΣΥ

2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΣΤΑΣΥ

Λεωφορεία

Τρόλεϊ

Γραμμή
1

Γραμμές
2&3

ΤΡΑΜ

Οχήματα

Οχήματα

Βαγόνια

Βαγόνια

Συρμοί

2.152
2.145
2.139
2.139
2.052
2.031

366
366
366
366
356
356

228
226
226
226
226
226

294
294
294
294
396
396

35
35
35
35
34
34

Πίνακας 22 : Τακτικό Προσωπικό ΟΑΣΑ (31.12.2015)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΑΣΑ
Υπάλληλοι Κατηγορίας Ειδ. Επιστ. Προσωπικού

2

Υπάλληλοι Κατηγορίας Π.Ε.

39

Υπάλληλοι Κατηγορίας Τ.Ε.

11

Υπάλληλοι Κατηγορίας Δ.Ε.

32

Υπάλληλοι Κατηγορίας Υ.Ε.

5

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

89
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΟΑΣΑ κατά το 2014 επεκτάθηκε σε πολλαπλά γνωστικά
αντικείμενα. Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη έκδοση Ψηφιακής
Υπογραφής, για τις απαιτήσεις του Υπ. Οικονομικών σε ότι αφορά την ένταξη του ΟΑΣΑ στα
ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗ, σε θέματα ανάλυσης τροποποιήσεων ΦΠΑ. Επίσης εργαζόμενοι
παρακολούθησαν σεμινάρια με θέματα Ethical Hacking, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία,
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.
Η εκπαίδευση του προσωπικού καλύπτεται από την εισφορά του ΛΑΕΚ η οποία από την
1/7/2014 μειώθηκε από 0,45% επί των εργοδοτικών εισφορών σε 0,24%.
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ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στόχος των Συγκοινωνιών Αθήνας κατά το 2016 είναι η αναδιοργάνωση του Ομίλου με
περαιτέρω βελτίωση των συγκοινωνιακών και οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο του ΟΑΣΑ
όσο και ολόκληρου του Ομίλου συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν τα
προηγούμενα χρόνια αλλά και υλοποιώντας νέες δράσεις και έργα με σκοπό την αύξηση
της ελκυστικότητας των Δημόσιων Μέσων Μεταφοράς, την βελτίωση των υπηρεσιών τους
αλλά και την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Οι κυριότερες δράσεις για το 2016 πέραν της υλοποίησης του Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής (ΟΣΤ) είναι :

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αναδιοργάνωση Δικτύου Επιφανειακών Μέσων
Θα συνεχιστούν εντός του 2016 οι συγκοινωνιακές παρεμβάσεις στο δίκτυο των
επιφανειακών μέσων με κύριο στόχο την αύξηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας
των Δημόσιων Συγκοινωνιών, μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού
συστήματος, το οποίο θα προκύπτει από τη βέλτιστη και λειτουργική συνεργασία όλων των
μέσων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η τροποποίηση του δικτύου των επιφανειακών μέσων,
ώστε να τροφοδοτούν ικανοποιητικά τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι παρεμβάσεις αφορούν
κυρίως γραμμές που σήμερα καταλήγουν στο Κέντρο και μετατρέπονται σε τροφοδοτικές
σε σταθμούς μετρό, γραμμές των οποίων βελτιώνεται η χάραξη, ώστε να μειωθεί ο χρόνος
προσέγγισης σε σταθμό μετρό, καθώς και γραμμές των οποίων βελτιώνεται γενικά η
χάραξη, ώστε να μειωθεί ο χρόνος διαδρομής και να βελτιωθεί η λειτουργία τους.
Η εφαρμογή του σχεδίου πραγματοποιείται σταδιακά αφού προηγηθεί διαβούλευση με
τους ενδιαφερόμενους δήμους.

Δημοτικές Συγκοινωνίες
Στο σχέδιο δράσεων του ΟΑΣΑ για το 2016, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη
δημιουργίας συναντίληψης μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
φορέων Αστικών Συγκοινωνιών, με κύριο στόχο την ένταξη των δημοτικών συγκοινωνιών,
στο ενιαίο σύστημα Δημοσίων Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και την επίτευξη της
διαλειτουργικότητας μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, για το 2016 προγραμματίζεται η
ένταξη και έκδοση οδηγού σχεδιασμού και λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας, στον
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οποίο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς η απαιτούμενη διαδικασία για τον σχεδιασμό,
έγκριση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας από τους ΟΤΑ, η διεξαγωγή ημερίδας για
την παρουσίαση του οδηγού καθώς και άλλες συνέργειες μεταξύ ΟΑΣΑ και ΟΤΑ.

Εξυπηρέτηση χώρων φιλοξενίας προσφύγων στη Περιφέρεια Αττικής
Προγραμματίζονται δράσεις για την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των προσφύγων
που φιλοξενούνται σε χώρους της Περιφέρειας Αττικής. Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως
την ίδρυση τακτικών ή έκτακτων γραμμών στις υπόψη περιοχές, καθώς και την καλύτερη
πληροφόρηση για τις δυνατότητες μετακινήσεων που διαθέτουν οι πρόσφυγες.

Λειτουργία Τηλεματικής
Από τον Μάρτιο 2016 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή της τηλεματικής και των
έξυπνων στάσεων για τα λεωφορεία και τρόλλεϋ, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Παράλληλα, από τον Μάιο 2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η υπηρεσία ενημέρωσης των
χρηστών των Αστικών Συγκοινωνιών μέσω εφαρμογής σε έξυπνες συσκευές (κινητά
τηλέφωνα, τάμπλετς, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).Οι εφαρμογές αυτές -ΟΑSA Telematicsθα αναπτυχθούν πλήρως ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος,
προς όφελος αφενός των χρηστών των δημόσιων συγκοινωνιών και αφετέρου των
Υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινή
λειτουργία τους μέσω της αξιοποίησης των στοιχείων της τηλεματικής

ΚΤΕΛ Αττικής
Θα εξεταστούν, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Αττικής, ζητήματα που αφορούν το δίκτυο του
ΚΤΕΛ, την επαναχωροθέτηση των αφετηριών και τερμάτων των γραμμών ΚΤΕΛ, ώστε να
βρίσκονται πλησίον σταθμών μέσων σταθερής τροχιάς καθώς και διάφορα θέματα που
ανακύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τον ρόλο του ΟΑΣΑ, όπως
προσδιορίζεται από το ν. 3920/2011.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας
Θα συνεχιστεί για το 2016 η συμμετοχή του ΟΑΣΑ σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και
δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και νέων καινοτομιών, ώστε να προκύψουν οφέλη
οικονομικά αλλά και τεχνογνωσίας για τον Όμιλο, η οποία θα αξιοποιηθεί στην παροχή
υπηρεσιών

προς

τους

πολίτες.

Θα

δημιουργηθεί

στον

ΟΑΣΑ

ειδική

μονάδα

παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και υποβολής προτάσεων για συμμετοχή
του ΟΑΣΑ σ’ αυτά.
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Δράσεις αστικής κινητικότητας
Εντός του 2016 θα καταβληθεί προσπάθεια για υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη
βιώσιμη αστική κινητικότητα όπως π.χ. συμμετοχή σε σχετικές ημερίδες και συνέδρια,
κατασκευή πλησίον αφετηριών ποδηλατοστασίων, στα οποία ο χρήστης θα δύναται να
αποθηκεύει το ποδήλατό του, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τη δημόσια συγκοινωνία,
κ.α . Ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονήσει Mobility Action Plan.

Μελέτες νέων αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων
Ο ΟΑΣΑ συνεχίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου των αποκλειστικών λωρίδων
λεωφορείων με προτεραιότητα την υλοποίηση των νέων λωρίδων στην περιοχή του
κέντρου του Πειραιά. Οι λωρίδες θα θεσμοθετηθούν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του
συνολικού έργου υλοποίησης του τραμ στο κέντρο του Πειραιά.

Σήμανση Αποκλειστικών λωρίδων
Ο ΟΑΣΑ προγραμματίζει την συντήρηση και την ανανέωση της οριζόντιας και της
κατακόρυφης σήμανσης των λεωφορειολωρίδων. Σε αυτό το πλαίσιο δράσης
συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης όπου απαιτείται και η
ανανέωση της οριζόντιας σήμανσης διαχωρισμού της λεωφορειολωρίδας από τις
υπόλοιπες.

Συστήματα εποπτείας και επιτήρησης των αποκλειστικών λωρίδων
Θα γίνει προσπάθεια συντήρησης των συστημάτων εποπτείας των αποκλειστικών λωρίδων
και συγκεκριμένα των στύλων και των επαγωγικών βρόχων. Παράλληλα επειδή το
υφιστάμενο σύστημα κρίνεται παρωχημένο, ο ΟΑΣΑ ενέταξε στις δράσεις του την
προμήθεια νέου τύπου ψηφιακές κάμερες με τις οποίες το έργο της βεβαίωσης των
παραβάσεων θα γίνεται μηχανογραφημένα και θα καθιστά την διαδικασία πιο παραγωγική
και πιο οικονομική.

ΚΟΜΙΣΤΡΟ
Με στόχο την περαιτέρω αύξηση των εσόδων από κόμιστρα του ΣΑΣ αλλά και την πάταξη
της εισιτηριοδιαφυγής θα αναληφθούν δράσεις για
διευθέτηση των μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων με την υπογραφή συμβάσεων με
Υπουργεία και Φορείς για τις κατηγορίες δικαιούχων μειωμένου κομίστρου που δεν
υπάρχει συμφωνία (ηλικιωμένοι άνω των 65 και νέοι κάτω των 18 ετών).
εισαγωγή κινήτρων αγοράς εισιτηρίων και καρτών από αξιόπιστα σημεία

ΟΑΣΑ Α.Ε. – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

50

δημιουργία ομάδας εποπτείας και ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής, διακίνησης,
πώλησης και διαχείρισης κομίστρων. Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα υποβολής
προτάσεων για κυρώσεις σε περιπτώσεις μη τήρησης των ορθών διαδικασιών από το
προσωπικό.
ενιαίο σώμα ελεγκτών κομίστρου υπό την εποπτεία του ΟΑΣΑ, η στελέχωση του
οποίου θα γίνει από υπαλλήλους των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Παράλληλα θα εξετασθούν και
άλλες εναλλακτικές επάνδρωσης του ενιαίου σώματος ελεγκτών κομίστρου.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
Η υλοποίηση του έργου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου επιταχύνθηκε
μέσα στο 2016 και στόχος είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Το έργο ολοκληρώνεται
στις 31.12.2016.
Ειδικότερα στις Φάσεις 2 και 3 του έργου θα υλοποιηθούν τα εξής :
Φάση 2 (από 1.1.-29.9.2016)
Εξοπλισμός και λογισμικό Κέντρου Διαχείρισης Σταθμών, Αμαξοστασίων
Αυτόματα Μηχανήματα έκδοσης Καρτών
Τερματικά έκδοσης Εισιτηρίων
Ακυρωτικά έξυπνων καρτών
Κονσόλες ακυρωτικών
Με την ολοκλήρωση της Φάσης 2 προστίθεται στο σύστημα λειτουργικότητα Κέντρων
Διαχείρισης Αμαξοστασίων, Κέντρων Διαχείρισης Σταθμών, Κέντρων Διαχείρισης Στάσεων,
επικυρώσεων έξυπνων καρτών σε οχήματα, στάσεις και σταθμούς και λειτουργικότητα
έκδοσης μέσων κομίστρου από αυτόματα μηχανήματα και εκδοτήρια σταθμών.

Φάση 3 (από 1.10.-31.12.2016)
Τερματικά έκδοσης Καρτών
Φορητές Συσκευές Ελέγχου έξυπνων καρτών
Φορητά Τερματικά Πώλησης
GATEWAY για πωλήσεις (sms, internet)
Έξυπνες Κάρτες «Κάρτα»
Έξυπνες Κάρτες «Πολλαπλό»
Δικτυακός Ιστότοπος Συναλλαγών
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Πύλες εισόδου / εξόδου
Ακυρωτικά έξυπνων καρτών
Κονσόλες ακυρωτικών οχημάτων
Ακυρωτικά έξυπνων καρτών
Αυτόματα Μηχανήματα έκδοσης Καρτών
Φορητές Συσκευές επαναφόρτισης Καρτών
Με την ολοκλήρωση της Φάσης 3 προστίθεται στο σύστημα λειτουργικότητα έκδοσης /
Προσωποποίησης «Κάρτας», έκδοσης/ επαναφόρτισης από εκδοτήρια εκτός σταθμών και
από αυτόματα μηχανήματα εκτός σταθμών, ελέγχου έξυπνων καρτών, έκδοσης/
επαναφόρτισης «πολλαπλού» από δίκτυο εκτός ΟΑΣΑ και μετατροπή του συστήματος σε
κλειστό στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των Φάσεων 2 & 3 και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος εξαρτάται
από τη διευθέτηση των θεμάτων που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου. Η
επίλυση ορισμένων εξ αυτών αφορά νέες αναθέσεις εργασιών και πρόσθετη
χρηματοδότηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στόχος για το 2016 είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Ομίλου με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό της εικόνας του Ομίλου ΟΑΣΑ, την ενίσχυση των συνεργιών των δράσεων
των εταιριών του Ομίλου και την αξιοποίηση των ίδιων μέσων του Ομίλου (πάνελς,
οχήματα, ιστοσελίδες) για την προβολή του συγκοινωνιακού έργου.
Ειδικότερα
Ενημερωτική καμπάνια για τα έργα της Τηλεματικής και του ΑΣΣΚ
Ενέργειες

προβολής που αφορούν τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα της

Τηλεματικής, του mobile ticketing, του trip planner
Συνέχιση ενεργειών για αύξηση της διείσδυσης στους τουρίστες (προβολή της
γραμμής Χ80) και τους επισκέπτες της πόλης και σε ειδικά κοινά (νέοι, γυναίκες,
εργαζόμενοι).
Συνέργειες με τους Δήμους.
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Ενημερωτική καμπάνια για τα νόμιμα σημεία διάθεσης κομίστρων καθώς και για
τις επιπτώσεις της μη κατοχής εισιτηρίων
Φωτογραφικός διαγωνισμός με θέμα τις Αστικές Συγκοινωνίες
Οργάνωση και διεξαγωγή HACKATHON με χρήση των δεδομένων της Τηλεματικής

ΝΕΟ ΕΣΠΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 –
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη’’ 2014-2020 του νέου ΕΣΠΑ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Β’
Εξάμηνο του 2016 ο ΟΑΣΑ θα ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής και ένταξης νέων έργων.
Ακολουθεί πίνακας με τα προτεινόμενα έργα του ΟΑΣΑ :
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΜΜΜ
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο του κοινωνικού
ρόλου που επιτελούν, αντιμετωπίζουν θετικά τα μηνύματα των καιρών και παράλληλα με
το κύριο μεταφορικό έργο που προσφέρουν οι αστικές συγκοινωνίες σχεδιάζουν δράσεις
που αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών της Πολιτείας, τόσο προς ειδικές ομάδες
όσο και του συνόλου του πληθυσμού που τα χρησιμοποιεί. Δράσεις που αναδεικνύουν τις
δημόσιες αστικές συγκοινωνίες ως χώρο που προάγει τον πολιτισμό και ως κύτταρο
αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.
Ειδικότερα:

ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός Διηγήματος
Ο ΟΑΣΑ θα διοργανώσει διαγωνισμός διηγήματος με θέματα
που αντλούν το υλικό τους μέσα από το έργο που επιτελούν
οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Τα έργα θα κριθούν από
Επιτροπή

διακεκριμένων

και

καταξιωμένων

Ελλήνων

λογοτεχνών, ενώ ο ΟΑΣΑ θα αναλάβει την έκδοση σε βιβλίο
των δέκα καλύτερων από αυτά που θα διακριθούν.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί εντός του 2016.

Πιλοτικό Ανταλλακτήριο Βιβλίων
Σε χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών που θα επιλεγούν (σε κεντρικές
στάσεις λεωφορείων ή εντός των λεωφορείων) θα τοποθετηθούν πιλοτικά
ειδικά στάντ, όπου κάποιος επιβάτης θα μπορεί να αφήνει ένα βιβλίο που
έχει διαβάσει και δεν χρειάζεται πια και να το ανταλλάσσει με άλλο που
έχει αφήσει κάποιος άλλος επιβάτης. Δημιουργείται έτσι μια δωρεάν
ανταλλακτική βιβλιοθήκη ακόμη και «εν κινήσει».
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Πολιτιστικό Λεωφορείο – Θεματικές Διαδρομές
Καθιερώνονται θεματικές πολιτιστικές διαδρομές με τα
διώροφα λεωφορεία. Θα σχεδιαστούν διαδρομές
περιήγησης από σπίτια διάσημων Ελλήνων ζωγράφων,
λογοτεχνών

και

μουσικών,

γενικότερα

ελλήνων

δημιουργών της τέχνης και της επιστήμης, με στόχο να
συνδεθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες με την πλούσια
ελληνική πολιτιστική – και όχι μόνο - δημιουργία. Μέσα στο λεωφορείο θα προβάλλονται
τα αντίστοιχα έργα και θα δίδονται βιογραφικά και άλλα στοιχεία της καλλιτεχνικής τους
διαδρομής.
Στην ίδια δράση εντάσσεται θεματική διαδρομή από βυζαντινές ιστορικές εκκλησίες
(θρησκευτική πολιτιστική διαδρομή), αλλά και διαδρομές από θέατρα και άλλους
πολιτιστικούς χώρους με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.
Με τη δράση αυτή, με τη βοήθεια της δημόσιας συγκοινωνίας, ο αστικός χώρος
αναδεικνύεται ως ιστορικός χώρος πολιτισμού.

Εικαστικά Πλαίσια Προβολής Έργων Τέχνης και Ιστορικής Μνήμης
Υπάρχοντα πλαίσια του μετρό, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν
διαφημιστικές προβολές, θα γεμίσουν με επιλογές από σημαντικά
έργα Ελλήνων ζωγράφων και αποσπάσματα έργων καταξιωμένων
Ελλήνων λογοτεχνών. Στα ίδια πλαίσια θα παρουσιάζονται εικόνες
μνήμης σημαντικών προσώπων που άφησαν τη σφραγίδα τους στην
ελληνική ιστορία, μέσα από την πολιτική, την επιστήμη και τις
τέχνες, και θα αναρτώνται με αφορμή την επέτειο της γέννησης ή
του θανάτου τους ή κάποιου γεγονότος κατά το οποίο υπήρξαν οι
ίδιοι πρωταγωνιστές.

Το υλικό αυτό θα προβάλλεται και από τις οθόνες τηλεόρασης
που υπάρχουν στους σταθμούς του μετρό, αλλά και στα
λεωφορεία μετά την εισαγωγή της τηλεματικής.
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕYΑΙΣΘΗΣΙΑ
Λεωφορείο Φροντίδας Αστέγων
Ο ΟΑΣΑ, κατόπιν οδηγίας του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ.
Σπίρτζη δρομολογεί λεωφορείο που θα
παρέχει

υπηρεσίες

καθαριότητας

και

πρώτων βοηθειών για αστέγους, σε ειδικά
διαμορφωμένες στάσεις της Αθήνας και του
Πειραιά.
Η

δράση

αποτελεί

Υπουργείο

συνέργεια

Εργασίας

και

με

το

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης.
Το λεωφορείο, που ήδη μετασκευάζεται, θα
έχει 2 ντουζιέρες, 2 χημικές τουαλέτες, χώρο
αναμονής, χώρο ιατρείου και ερμάρια για να βάζουν τα ρούχα τους. Υπολογίζονται περίπου
50 λουτρά την ημέρα συνολικά, με 10λεπτη χρήση του καθενός. Θα λειτουργεί κατ' αρχάς
πενθήμερο, σταματώντας σε 2-3 σημεία την ημέρα (για περίπου ένα δίωρο στο κάθε
σημείο) με συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών. Το λεωφορείο
θα μπορεί να εξυπηρετεί 1.000 - 1.500 άτομα τον μήνα. Θα παρέχει ρούχα, είδη
προσωπικής υγιεινής, πετσέτες και θα προσφέρει και ένα ζεστό τσάι (ή κάτι κρύο το
καλοκαίρι).

Στάσεις Υγείας
Ο

ΟΑΣΑ,

σε

συνεργασία

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

και

τους

με

το

ΕΚΕΦΕ

«Γιατρούς

Χωρίς

Σύνορα» θα δρομολογήσει ειδικά διαμορφωμένο
λεωφορείο, που θα περνά από επιλεγμένες
στάσεις και θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
υγείας.
Την τεχνική ευθύνη για τον εξοπλισμό του
λεωφορείου

θα

αναλάβει

το

Κέντρο

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και την ιατρική φροντίδα οι
«Γιατροί

Χωρίς

Σύνορα».

Ο

ΟΑΣΑ

θα

δημιουργήσει σε επιλεγμένες θέσεις/γειτονιές της Αττικής, στάσεις Υγείας, όπου θα
διέρχεται συστηματικά το λεωφορείο Υγείας σε προκαθορισμένο χρόνο.

ΟΑΣΑ Α.Ε. – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

57

Μηνύματα Οδικής Ασφάλειας
Ο ΟΑΣΑ παίρνοντας υπόψη του το σοβαρό
πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων που
στοιχίζει κάθε χρόνο στη χώρα μας τη ζωή
τόσων ανθρώπων όσο αυτοί μιας μικρής
κωμόπολης, θα διαμορφώσει μηνύματα για
την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία με
φορείς

συγκοινωνιολόγων,

που

θα

προβάλλονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στους σταθμούς του μετρό και τις
στάσεις των λεωφορείων.

Προσβασιμότητα σε όλους
Ο ΟΑΣΑ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την καθολική
προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και ιδιαίτερα στα Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες. Για το λόγο αυτό η διοίκησή του βρίσκεται σε
διαρκή διαβούλευση με τους φορείς τους, ώστε να
δημιουργηθεί και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ένα
πρόγραμμα δράσεων που θα αίρει όλα τα εμπόδια και θα
κάνει φιλικές και προσβάσιμες τις αστικές συγκοινωνίες σε
όλους και σε όλες.

