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Έστωκαι με σημαντική καθυστέρηση, οι ελεγκτές εισιτηρίων επιστρέφουν δειλά-δειλά στα μέσα
μαζικής μεταφοράς, καθώς το κλείσιμο των θυρών στο μετρό δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τη
λαθρεπιβίβαση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου έγιναν σχεδόν
10.000 έλεγχοι στη ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Τραμ) και 4.900 στην ΟΣΥ
(Λεωφορεία, Τρόλεϊ).
Έσοδα
Όσοναφορά τα έσοδα, στον οργανισμό εμφανίζονται ικανοποιημένοι, καθώς επιτεύχθηκε αύξηση
το δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του
2019 καταγράφηκε αύξηση εσόδων κατά 9,8% και 21%, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες,
αντίστοιχα.
Γιατο σύνολο του 2018, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων
των εσόδων από το υπουργείο Εργασίας), έναντι 173,5 εκατ. το 2017. Το 2019 τα έσοδα
αναμένεται να αυξηθούν άνω του 10%.
Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον την τριετία 2012-2014 οι πωλήσεις, σε ετήσια
βάση, βρίσκονταν κοντά στα 250 εκατ. ευρώ. Είχαν, δηλαδή, διαμορφωθεί σε 247,1 εκατ. το 2012,
232,8 εκατ. το 2013 και 247,5 εκατ. ευρώ το 2014.
Ωστόσο, από το 2015 άρχισαν να μειώνονται σημαντικά. Την πρώτη χρονιά διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα υποχώρησαν σε 201,4 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν περαιτέρω
σε 182,4 εκατ. ευρώ το 2016 και βρέθηκαν το 2017 στα 173,5 εκατ. ευρώ.
ΣτονΟΑΣΑ συσχετίζουν την σημαντική πτώση των εσόδων το διάστημα 2015-2017 με την αύξηση
του ΦΠΑ και την έναρξη εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η
απώλεια εσόδων δεκάδων εκατ. ευρώ είναι σε βάρος (και) του κρατικού προϋπολογισμού. Ως
αποτέλεσμα, οι πωλήσεις, παρά τη σταδιακή βελτίωση, μένει να φανεί εάν θα παραμείνουν και το
2019 στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων.

Τα μεγέθη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Όσοναφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ο αριθμός των
προσωποποιημένων και απρόσωπων καρτών διαμορφώθηκε σε 1,10 εκατ. και 620.000,
αντίστοιχα. Επίσης, 7 στους 10 επιβάτες χρησιμοποιούν εκπτωτικά εισιτήρια, με τις εκπτώσεις να
φτάνουν έως τα 17 λεπτά το εισιτήριο.
Οισυναλλαγές με πιστωτική κάρτα έφτασαν στο 20% (1 στα 5 ευρώ προέρχεται, δηλαδή, από
πιστωτική κάρτα), ενώ στα 293 Αυτόματα Μηχανήματα, πέραν όλων των εκδοτηρίων και 500
περιπτέρων που διαθέτουν POS, είναι δυνατή η χρήση πιστωτικής κάρτας.
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