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Προς  τον Υπουργό  Υποδομών και Μεταφορών , κ. Κώστα  Καραμανλή 

 

Θέμα:   «Συνωστισμός των πολιτών στα ΜΜΜ, εξαιτίας της καθυστέρησης των 

θερινών δρομολογίων, εν μέσω πανδημίας» 

  

   Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και εν μέσω πανδημίας,  σημειώνονται  ιδιαίτερα 

μεγάλες καθυστερήσεις μεταξύ των δρομολογίων των ΜΜΜ- στο μετρό επί παραδείγματι, 

υπήρξαν, καθυστερήσεις μέχρι και 27 λεπτών- με αποτέλεσμα να είναι αναπόφευκτος ο 

συνωστισμός των πολιτών, τόσο πριν την επιβίβασή τους όσο και στο εσωτερικό των Μέσων, με 

πολλούς από  αυτούς να εκφράζουν έντονα παράπονα. 

  Τα θερινά δρομολόγια, ειδικά κατά τα Σαββατοκύριακα, είναι αραιά με την πλειοψηφία του 

κόσμου να έχει μεν  συμμορφωθεί στα μέτρα, τηρώντας τις αποστάσεις όταν μπαίνουν στο 

λεωφορείο ή στο μετρό, αλλά από την άλλη να αντιμετωπίζουν τον έντονο συνωστισμό που 

δημιουργείται αναπόφευκτα. Μετά δε τις εξαγγελίες του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, 

Νίκου Χαρδαλιά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι επιβαίνοντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 65% 
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της χωρητικότητας όρθιων και καθιστών- γεγονός που στην πράξη είναι ουσιαστικά  αδύνατον, 

καθώς απουσιάζει ο σχετικός έλεγχος. 

    Σημειωτέον, ότι παρά την επίσημη παραδοχή του προβλήματος από την Κυβέρνηση αλλά και τη 

διαπιστωμένη έλλειψη προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,  το προηγούμενο διάστημα 

ακόμα και εν μέσω καραντίνας και περιοριστικών μέτρων και ενώ ήταν σε ισχύ οι άδειες ειδικού 

σκοπού του προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες, συνεχίζονταν οι αποσπάσεις και μετατάξεις 

εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις στα ΜΜΜ, όπως των οδηγών. Είναι χαρακτηριστικό δε  ότι 

μόνο σε μία συνεδρίαση του Δ.Σ. των ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) τον περασμένο Μάιο εγκρίθηκε η 

διαγραφή από το δυναμικό της εταιρίας 24 ατόμων εκ των οποίων οι 16 ήταν οδηγοί και τεχνίτες 

και η μετάταξή τους σε δήμους, Περιφέρειες, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ μόνο 

στο Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης μετακινήθηκαν 6 από αυτούς. 

   Επιπροσθέτως, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, οι οδηγοί των λεωφορείων κατήγγειλαν 

ότι  τα οχήματα στο σύνολό τους είναι πολύ παλιά και σχεδόν κατεστραμμένα, χρήζουν μάλιστα 

άμεσης αντικατάστασης για την ασφάλεια της μεταφοράς των πολιτών. 

 Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος  Υπουργός: 

1. Θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των δρομολογίων σε όλα τα ΜΜΜ στα μεγάλα αστικά κέντρα; 

2. Με ποιον τρόπο θα ελέγχεται η ενδεδειγμένη απόσταση μεταξύ των επιβαινόντων στα ΜΜΜ 

καθώς και η τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης και των κανόνων ασφαλείας; 

3. Θα ενισχυθεί το προσωπικό στον ΟΣΥ με προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου  προσωπικού, για 

την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτού; 

4. Θα αντικατασταθούν  άμεσα και στο σύνολό τους όλα τα  παλαιά και μη ασφαλή λεωφορεία, προς 

όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και της μετακίνησης αυτών στις πόλεις; 
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