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Προς 
 
Πρόεδρο Δ.Σ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 
κ. Σταύρο Στεφόπουλο  
 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΣΤΑΣΥ Α.Ε.  
 κ. Γεώργιο Θωμόπουλο  

 
Γενικό  Διευθυντή  Λειτουργίας 
κ. Νικόλαο Αλεξαντωνάκη 
 
Αν. Γενικό  Διευθυντή  Λειτουργίας 
κ. Ιωάννη Στεφανή  
 
Διευθυντή  Κομίστρου  & Ασφάλειας Δικτύου 
κ. Σπύρο Μπράτσο  
 

 
Κύριοι ,  

 Από την αρχή της διαδικασίας για τον σχεδιασμό, την τοποθέτηση του 
Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού, σχεδόν πριν 
από ένα χρόνο, σας επισημάναμε, κατ’ επανάληψη, προφορικά αλλά και εγγράφως, 
όλα τα προβλήματα που θα προέκυπταν. Μάλιστα, από τις παρεμβάσεις μας 
απετράπησαν  πολλές αστοχίες στο όλο εγχείρημα. 

Σήμερα λοιπόν που έχει ξεκινήσει, ήδη, η πιλοτική εφαρμογή στη Γραμμή 1 και 
γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους εκδότες αλλά και το επιβατικό κοινό 
να προσαρμοστούν  στα νέα δεδομένα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει σκέψη να 
λειτουργήσει παράλληλα το «ηλεκτρονικό» εισιτήριο  με το «συμβατικό», στην ίδια 
θυρίδα . 

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι πρέπει να 
σταματήσει κάθε τέτοια σκέψη. Οι εργαζόμενοι δεν θα το εφαρμόσουν, καθώς 
θα δημιουργήσει σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα στα εκδοτήρια με άμεσο 
αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των επιβατών.  

Με δεδομένη την ευρωπαϊκή εμπειρία και τα συμπεράσματα από την πιλοτική 
εφαρμογή τονίζουμε, λοιπόν, ότι η αντικατάσταση του «συμβατικού» εισιτηρίου 
από το «ηλεκτρονικό» πρέπει να γίνει, σταδιακά,  και με σωστό σχεδιασμό. 
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Σχεδιασμοί στο πόδι δεν γίνονται. Ο κλάδος των εκδοτών δεν αντέχει 
άλλους πειραματισμούς. 

Με την ευκαιρία αυτή θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε, ακόμα, ότι η 
λειτουργία των εκδοτηρίων τόσο στο μεταβατικό διάστημα όσο και στη 
συνέχεια της εφαρμογής του νέου συστήματος θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά από μόνιμο και τακτικό προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ. και εάν το 
υπάρχον δεν επαρκεί να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις. 

Κάθε άλλη σκέψη θα πρέπει να εγκαταλειφθεί διότι θα δημιουργήσει μεγάλα 
προβλήματα σε βάρος της Εταιρίας, των συναδέλφων και του επιβατικού κοινού. 

Για αυτό σας καλούμε, για μια ακόμα φορά, να μην συναινείτε σε σχέδια επί… 
χάρτου και να συνεργάζεστε με τους  εκπροσώπους των εργαζομένων, που 
γνωρίζουν καλά τα προβλήματα και τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες.  

Η Ένωσή μας θέλοντας ακριβώς να συμβάλει εποικοδομητικά στο διάλογο, που 
θα πρέπει να παραμένει διαρκής, θα καταθέσει γραπτώς προτάσεις για τον τρόπο 
μετάβασης από το χάρτινο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά και για τη στελέχωση 
των εκδοτηρίων, που θα εξυπηρετούν το κοινό στόχο της ομαλής λειτουργίας της 
Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.  

 

 

 

 

 

 

 
                                       Για τη  Διοίκηση 

 

   Ο  Πρόεδρος                                                                             Ο  Γεν. Γραμματέας   

 

  Ε. Ρενιέρης                      Π. Κοντογιάννης   

 
 


