
 

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

Θέμα: Ανακοίνωση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών και λοιπών 

Εργαζομένων Κίνησης ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. 

Το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και λοιπών εργαζομένων κίνησης ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.  

με ανακοίνωσή του στις 02/11/2021 καταγγέλλει πως «την Κυριακή 

31/10/2021, στον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΑΕΚ - 

ΑΡΗ στο ΟΑΚΑ, η ΣΤΑ.ΣΥ. επέλεξε να μεταφέρει τους επιβάτες (με 20.000 

φιλάθλους στο γήπεδο) χωρίς να δρομολογήσει ούτε ένα ενισχυτικό συρμό και 

ενώ στην κατεύθυνση της ανόδου οι οπαδοί είχαν ήδη βανδαλίσει 3 συρμούς 

και έγινε αντικατάσταση μόνο στον ένα. Στη λήξη του αγώνα, η 

χρονοαπόσταση μεταξύ δύο τρένων ήταν 15΄, διότι με άνωθεν εντολή δεν 

αντικαταστάθηκε το σπασμένο τρένο (αρ. φανού 7 το οποίο είχε αποσυρθεί)!!      

Κατά την είσοδο λοιπόν του συρμού 9 στην αποβάθρα καθόδου του σταθμού 

«ΕΙΡΗΝΗ» είχαν συνωστισθεί περίπου 5.000 οπαδοί και άλλοι τόσοι στις 

εισόδους και στις πύλες του σταθμού. Δεν υπήρχε πουθενά Αστυνομία, 

πουθενά συνάδελφοι διαχείρισης, πουθενά υπάλληλοι του Τμήματος 

Επιχειρησιακής Ασφάλειας και εν τέλει ανύπαρκτος σχεδιασμός από την 

Εταιρεία! Μπαίνοντας στο συρμό 9, όσοι χωρούσαν, άρχισαν να βανδαλίζουν, 

σπάζοντας τζάμια, πλαφονιέρες και ό,τι έβρισκαν μπροστά τους».  

Το Σωματείο ζητά απαντήσεις από τη Διοίκηση αναφορικά με την ασφάλεια 

των επιβατών, τις ευθύνες των ηλεκτροδηγών σε περίπτωση που κάποιος 

επιβάτης χτυπούσε, την πληρότητα των συρμών και τη μετάδοση του 

κορωνοϊού. Επίσης το Σωματείο γνωστοποιεί ότι δεν θα αφήσει στο εξής να 

εκτεθούν οι επιβάτες αλλά και το προσωπικό σε κινδύνους. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Έχετε ενημερωθεί από τη Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για τα 

γεγονότα της 31/10/2021; 

2. Γιατί δεν είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των δρομολογίων 

και αντικατάστασης των βανδαλισμένων, όπως καταγγέλλεται, σε 
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προγραμματισμένο αγώνα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια 

τόσο των επιβατών και κυρίως αυτών που βρίσκονταν μέσα στο 

συρμό, όσο και των εργαζομένων;  

3. Τι μέτρα θα ληφθούν για μελλοντικούς προγραμματισμένους ή και 

έκτακτους αγώνες δεδομένης και της αυξητικής πορείας των 

κρουσμάτων; 

4. Έχετε εικόνα του συνωστισμού που υπάρχει σε μια αποβάθρα 

χωρητικότητας το πολύ 1.500 ατόμων με 5.000 οπαδούς επιβάτες 

μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα όπου και τα ένστικτα είναι 

οξυμμένα; 

5. Γιατί εν μέσω έξαρσης του 4ου κύματος της πανδημίας, δεν 

τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας 

Υγείας, για την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού; 

6. Για ποιο λόγο οι συρμοί έχουν πληρότητα  130% παρά την αυξητική 

πορεία των κρουσμάτων;  

7. Για ποιο λόγο δεν προγραμματίζονται περισσότερα δρομολόγια 

όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως σε έναν αγώνα;  

8. Γιατί η χρονοαπόσταση μεταξύ των δύο τρένων τη συγκεκριμένη 

μέρα ήταν 15 λεπτά, ενώ γνωρίζατε πως υπήρχαν 5000 φίλαθλοι-

επιβάτες που θα μετακινούνταν; 

9. Τι ενέργειες θα γίνουν από την πλευρά σας έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι να μην νιώθουν ανυπεράσπιστοι στην καθημερινότητά 

τους και να μην εκτίθενται σε τέτοιου είδους κινδύνους;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




