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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Αθήνα, 15/1/2018 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών 

Θέµα: «Οικονοµική Κατάρρευση των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε.» 

Οι Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ Α.Ε.) παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας εκτελώντας το 
συγκοινωνιακό έργο µε λεωφορεία και τρόλεϊ στην περιοχή αρµοδιότητας του Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.). Τα τελευταία δύο έτη η εταιρία έχει περιέλθει σε δεινή 
οικονοµική κατάσταση, όπως εµφαίνεται στα ελλείµµατα που µόνο για το 2016 ανήλθαν στα 30 
εκατοµµύρια ευρώ, σε αντιδιαστολή µε το 2014 όταν οι Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. υπήρξαν οριακά 
κερδοφόρες. 

Η οικονοµική ασφυξία καθιστά δυσχερή την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου καθώς εκ του 
συνόλου των 2 χιλιάδων λεωφορείων που αποτελούν τον στόλο της ΟΣΥ Α.Ε. µόλις 900 λεωφορεία 
βγαίνουν στους αθηναϊκούς δρόµους καθηµερινά, ενώ περίπου 840  παραµένουν στα αµαξοστάσια 
λόγω βλαβών. Αναφορικά µε τα τρόλεϊ, εκ των 360 που συνιστούν τον κύριο στόλο, µόλις 162 
τρόλεϊ εκτελούν δροµολόγια σε καθηµερινή βάση. Η κατάσταση περιπλέκεται έτι περαιτέρω από 
την άρνηση των προµηθευτών να χορηγήσουν ανταλλακτικά λόγω της ύπαρξης παλαιών οφειλών  
καθώς και από την αδυναµία του ΟΑΣΑ να εισπράξει για λογαριασµό της ΟΣΥ Α.Ε. τις οφειλές 
ύψους 110 εκατοµµυρίων ευρώ που απορρέουν από τη χορήγηση δωρεάν ή µειωµένων εισιτηρίων 
σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού από τα υπουργεία Εργασίας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, 
Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αντιµετωπίσετε την οικονοµική αιµορραγία της ΟΣΥ Α.Ε. που 
ενισχύεται από την µη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης και ποια τα µέτρα ώστε να 
εισπραχθούν οι οφειλές υπουργείων λόγω της χορήγησης εκπτωτικών εισιτηρίων σε ειδικές 
κατηγορίες του πληθυσµού;  

- Σκοπεύετε να προβείτε σε λογιστική προσέγγιση του οικονοµικού ελλείµµατος της ΟΣΥ Α.Ε., όπως 
καταγράφεται σε πρόσφατα δηµοσιεύµατα, αποµειώνοντας ωστόσο µε αυτό τον τρόπο την αξία της 
εταιρίας;  

- Πώς σκοπεύετε να ακυρώσετε τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του άρθρου 47 του κ.ν. 
2190/1920 που προβλέπει λύση και εκκαθάριση της ΟΣΥ Α.Ε. σε περίπτωση που ο δείκτης σύνολο 
των ιδίων κεφαλαίων προς µετοχικό κεφάλαιο είναι µικρότερος από το ποσοστό 50 τοις εκατό;   

- Ποιος ο σχεδιασµός ώστε να ικανοποιηθούν οι προµηθευτές ανταλλακτικών για παλαιότερες 
οφειλές της ΟΣΥ Α.Ε. ώστε να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της έλλειψης οχηµάτων που δηµιουργεί 
πολύωρη αναµονή στις στάσεις του επιβατικού κοινού;  
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