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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 25/10/2021
Αρ. Πρωτ: 298689

Προς 
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Αβδελά Απόστολο
2. Βουλευτή κ. Χήτα Κωνσταντίνο
3. Υπουργείο Εσωτερικών

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Αφύλακτες και επικίνδυνες οι μικρές στάσεις του προαστιακού από Κόρινθο μέχρι 
Κιάτο και οι αντίστοιχες του σιδηροδρόμου από Κιάτο μέχρι Αίγιο»

Σχετ: Η Ερώτηση 8144/20.07.2021 Ομάδας Βουλευτών της Ελληνικής Λύσης

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας 
γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 103 του ΠΔ 141/1991 (Α’ 58) «Αρμοδιότητες 

οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών», όπως ισχύει, αρμοδιότητα για τον προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο, για πιθανές έκνομες ενέργειες σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και 

συρμούς, έχει η Ελληνική Αστυνομία. 

Εντούτοις, η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ΑΕ), επιπροσθέτως, με ίδια μέσα 
φροντίζει πάγια για τη φύλαξη των σταθμών αρμοδιότητάς της.  Στο πλαίσιο αυτό, από 
01.07.2021, μετά την παραλαβή των Νέων Τεχνικών Μέσων που εγκατέστησε η ΟΣΕ ΑΕ σε 
κρίσιμα σημεία του σιδηροδρομικού Δικτύου και ιεραρχώντας τις ανάγκες και λαμβάνοντας 
υπόψη την εγκατάσταση των Τεχνικών Μέσων και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την 
ιδιαιτερότητα της κάθε εγκατάστασης, την παραβατικότητα και τη συχνότητα των κρουσμάτων 
ανά σημείο, την επιβατική κίνηση των σταθμών, αλλά και το οικονομικό κόστος, μειώνονται σε 
συγκεκριμένες θέσεις οι ώρες φύλαξης στη νέα Σύμβαση φύλαξης με ανθρώπινο δυναμικό του 
επόμενου διαστήματος. 
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Έτσι, όσον αφορά τους Σταθμούς και Στάσεις της νέας γραμμής Κιάτου / Αίγιου, παρέμεινε η 
24ωρη φύλαξη στους (3) Σταθμούς Αίγιου, Ακράτας & Ξυλοκάστρου και στις λοιπές (6) Στάσεις 
παρέμεινε νυχτερινή φύλαξη (21:00 έως 06:00), με Ανθρώπινο Δυναμικό σε συνδυασμό με τη 
φύλαξη με Τεχνικά Μέσα.

Το έργο φύλαξης με Τεχνικά Μέσα Ασφαλείας αφορά την εγκατάσταση Τεχνικών Μέσων 
Ασφαλείας, κάμερες, συναγερμούς, ραντάρ, κ.λ.π.) και την παροχή Υπηρεσιών, σύνδεση με 
Κέντρο Λήψης Σημάτων του Αναδόχου, διαχείριση σημάτων συναγερμού, χειρισμό 
μικροφωνικής και  των σειρήνων, εικονοφύλαξη, άμεση επέμβαση, συντήρηση, κλπ).

Επειδή το ευρύτερο θέμα της φύλαξης των Σταθμών αποτελεί κρίσιμο θέμα τόσο για το 
Υπουργείο μας όσο και για την ΟΣΕ ΑΕ, επανεξετάζεται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
θα επανέλθει η φύλαξη όπου απαιτηθεί από τα πραγματικά δεδομένα με ανθρώπινο δυναμικό.

     

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

              Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
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