
 

     

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

    

Θέμα: «Το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς στόλου λεωφορείων» 

 

Η έλλειψη λεωφορείων στις αστικές συγκοινωνίες σε συνδυασμό με την πανδημία που 

μαστίζει την χώρα μας έχει οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες. Κι ενώ η Κυβέρνηση 

προβαίνει σε κλείσιμο για έναν τουλάχιστον μήνα επιχειρήσεων εστίασης και πολιτισμού, 

οι πολίτες γινόμαστε θεατές σε έναν άνευ όρων συνωστισμό με κίνδυνο την δημόσια 

υγεία, αλλά και μάρτυρες μεγάλων ούρων αναμονής για την μετακίνηση των πολιτών που 

οφείλουν να μεταβούν στην εργασία τους και στις λοιπές τους υποχρεώσεις.  

 

Τώρα ανακοινώνεται πως, περισσότερα από 100 λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα κυκλοφορούν 

από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στους δρόμους της Αθήνας, ενώ, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, 

θα προστεθούν στο δυναμικό του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) και 

τα υπόλοιπα 100 λεωφορεία, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο της εξυπηρέτησης στο δίκτυο 

των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πριν έναν χρόνο 

πως θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την αγορά 800 λεωφορείων, εξαγγελία που έχει 

επαναλάβει τουλάχιστον πέντε φορές, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πόσες αγορές λεωφορείων έχουν τελεστεί μέσα στο 2020;  

2. Θα πραγματοποιηθεί τελικά ο διαγωνισμός για την αγορά των 800 λεωφορείων; 

3. Υπάρχουν εκατοντάδες λεωφορεία παροπλισμένα λόγω κακής ή και μη 

συντήρησης, τα οποία με επισκευές μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Πόσα 

παροπλισμένα λεωφορεία υπάρχουν και πόσα από αυτά έχουν συντηρηθεί και 

επανέλθει στην ροή δρομολογίων τους;  
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4. Σύμφωνα με ανακοινώσεις, για την πλήρη ομαλοποίηση των αστικών 

συγκοινωνιών απαιτείται άμεση πρόσληψη 3.000 οδηγών από τους 6.000 που 

λείπουν. Πότε σκοπεύει η κυβέρνηση να προβεί σε προσλήψεις οδηγών; 

5. Πού οφείλεται όλη αυτή η καθυστέρηση; Μήπως έχει ως στόχο η κυβέρνηση να 

προβεί σε ιδιωτικοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς;  

6. Τα λεωφορεία ΚΤΕΛ που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του 

συνωστισμού στα ΜΜΜ της πρωτεύουσας, θα παραμείνουν μόνιμα για χρήση 

τους από τον ΟΑΣΑ; 

7. Αν ναι, δεν θα λείψουν από το στόλο εξυπηρέτησης της επαρχίας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




