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Εν’ όψει της έναρξης λειτουργίας του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής 
Κομίστρου έχουμε ζητήσει προφορικά αλλά και με σχετικά έγγραφα,  να 
πραγματοποιηθεί συνάντηση ώστε να ενημερωθούμε υπεύθυνα για το 
χρονοδιάγραμμα, την τοποθέτηση του νέου Συστήματος, πόσες θέσεις εργασίας 
απαιτούνται για την λειτουργία του νέου συστήματος και ποιες είναι οι προθέσεις 
της Διοίκησης για την κάλυψή τους, ώστε η μετάβαση σε αυτό να γίνει όσο το 
δυνατόν ομαλότερα. 
 

Η θέση των σωματείων είναι σαφής : το νέο ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής 
κομίστρου μας ενδιαφέρει να λειτουργήσει σωστά προς όφελος της εταιρείας που 



εργαζόμαστε, προς όφελος των χρηστών και της ελληνικής κοινωνίας που μέσα 
από τη φορολογία τους πλήρωσαν για τη προμήθεια του εν λόγω συστήματος. 

Η εμπειρία μας στη λειτουργία του μέσου μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε 
ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και αδυναμίες στην εφαρμογή του συστήματος. 

 Είναι χρέος μας σαν εργαζόμενοι και σωματεία να ενημερωθούμε, να 
διευκρινιστούν πολλά ζητήματα και  να συμβάλλουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.  
 

Όπως προειδοποιήσαμε, εγκαίρως, προφορικά αλλά και με έγγραφα μας το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκδοτών για την λειτουργία του Αυτόματου 
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, όπως έχει καταρτιστεί, δεν θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί καθώς θα δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα αλλά και στους 
ίδιους τους εκπαιδευόμενους συναδέλφους μας. 

Δυστυχώς, η παρατήρησή μας δεν λήφθηκε υπόψη, το πρόγραμμα άρχισε να 
εφαρμόζεται όπως είχε σχεδιαστεί και ήδη δημιουργούνται καθημερινά σοβαρά 
λειτουργικά προβλήματα στο δίκτυο, με κλειστά εκδοτήρια κ.α. 

Παράλληλα, οι συνάδελφοι όλων των κλάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
διαπιστώνουν ότι η εκπαίδευση για την λειτουργία του νέου Συστήματος είναι 
ανεπαρκέστατη.  

Είναι  βέβαιο  ότι η ανεπαρκής εκπαίδευση θα δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα.  

Δυστυχώς ούτε σε αυτά τα έγγραφά μας υπήρξε ανταπόκριση.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους και καθώς κύριο μέλημά μας είναι η ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, με τη 
πλήρη εκπαίδευση των συναδέλφων, σας πληροφορούμε ότι οι εργαζόμενοι 
δεν συμμετέχουν πλέον, από την κοινοποίηση της παρούσας, στην εντελώς 
πρόχειρη και ανεπαρκή εκπαίδευση. 

Για το λόγο ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας και μόνον αυτοί θα 
λειτουργήσουν το Α.Σ.Σ.Κ σας καλούμε για άλλη μια φορά, άμεσα, να 
ανταποκριθείτε στην οργάνωση συσκέψεων με συμμετοχή των  σωματείων, των 
αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, των διοικήσεων ΣΤΑ.ΣΥ, Ο.Α.Σ.Α για την 
σωστή πληροφόρηση και συνεννόηση όλων μας ώστε να προκύψει  σωστός 
σχεδιασμός για τη όσο το δυνατόν σωστή λειτουργία, του τόσο απαραίτητου 
συστήματος για τα συμφέροντα και ανάπτυξη του φορέα μας.     
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