
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

   Θεσσαλονίκη, 19/07/2021 

Των:   Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης 
  Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης 
 
ΠΡΟΣ:  Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 
  Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αφύλακτες και επικίνδυνες οι μικρές στάσεις του προαστιακού από Κόρινθο μέχρι 

Κιάτο και οι αντίστοιχες του σιδηροδρόμου από Κιάτο μέχρι Αίγιο» 
 
 
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 
Σύμφωνα με ενημέρωση από πολίτες που μετακινούνται στην διαδρομή από Κόρινθο μέχρι Κιάτο 
με τον προαστιακό και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, τα δρομολόγια 
από το Κιάτο ως το Αίγιο και αντίστροφα εκτελούνται κανονικά, όπως και οι προγραμματισμένες 
στάσεις, πλην όμως, δεν υπάρχει η απαιτούμενη φύλαξη. Σύμφωνα με διασταυρούμενες 
πληροφορίες, φαίνεται να έχει γίνει περικοπή στις δαπάνες για προσωπικό φύλαξης, γεγονός που 
αφήνει εκτεθειμένα, χωρίς φύλαξη τα ανωτέρω σημεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: «Διαπίστωσα, 
μετά λύπης, πως δεν υπάρχει φύλαξη στις μικρές στάσεις του προαστιακού, καθώς και στο 
Διακοπτό, κατά την διάρκεια της ημέρας και των δρομολογίων. Αναφέρομαι στις στάσεις Ελίκης, 
Διακοπτού και Πλατάνου. Όπως μαθαίνω, ισχύει το ίδιο στις στάσεις της Κορινθίας μέχρι το Κιάτο, 
όπως είναι η Λυγιά, η Λυκοποριά και το Διμηνιό», αναφέρει προβληματισμένος πολίτης. Στην 
ουσία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ατυχήματος, καθώς, η έλλειψη φυσικής παρουσίας φύλακα 
αυξάνει κατά πολύ την σχετική πιθανότητα. Οι δε κάμερες στους σταθμούς του προαστιακού σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την παρουσία και την δυναμική αποτροπής 
ενός ενδεχόμενου ατυχήματος, που εξασφαλίζει η φυσική παρουσία ενός φύλακα στον εν λόγω 
χώρο. 
 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήματα 
στις αφύλακτες στάσεις των δρομολογίων του σιδηροδρόμου και του προαστιακού, από το Αίγιο 
ως την Κόρινθο, με δεδομένο ότι οι κάμερες στους ενδιάμεσους σταθμούς σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να υποκαταστήσουν την παρουσία και την δυναμική της φυσικής παρουσίας ενός 
φύλακα στους ως άνω χώρους; 
 

2. Προτίθεσθε να προβείτε, άμεσα, στην στελέχωση των ως άνω σιδηροδρομικών σταθμών με το 
απαραίτητο προσωπικό φυλάκων, προκειμένου να διασφαλισθεί η σωματική ακεραιότητα, τόσο 
των διερχόμενων πολιτών-επιβατών, όσο και των εργαζομένων στους σχετικούς χώρους; 
 
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές 
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