
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην   από   13-12-2021   με   αριθμό   1848   Ερώτηση   του   Βουλευτή 
 κ. Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗ.  
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, 
σας γνωρίζουμε ότι η οδική ασφάλεια, καθώς και η εξασφάλιση ομαλών συνθηκών 
κυκλοφορίας, κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της χώρας, αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας διενεργούν, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο, 
συστηματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο, εφαρμόζοντας αυστηρά την 
ισχύουσα νομοθεσία και εκδηλώνοντας κάθε άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια αρμοδιότητάς τους, 
με στόχο την πρόληψη, αποτροπή ή και, σε συντρέχουσα περίπτωση, την κατασταλτική 
αντιμετώπιση συμπεριφορών που συνιστούν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.). 

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι προς το σκοπό της ομαλοποίησης 
της κυκλοφορίας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, λαμβάνοντας υπόψη αφενός 
μεν ότι στη διαλαμβανόμενη στην Ερώτηση κεντρική διασταύρωση (που συνδέει την 
Ερμούπολη με περιφερειακές περιοχές της νήσου) κατά τις πρωινές ώρες αιχμής (07:45΄έως 
08:15΄) παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση οχημάτων, αφετέρου δε ότι πραγματοποιούνται 
έργα πλησίον αυτής στο οδικό δίκτυο της επαρχιακής οδού Ερμούπολης - Ηρώων 
Πολυτεχνείου και υφίσταται στενότητα της οδού, διατίθεται από την κατά τόπο αρμόδια 
Υπηρεσία [Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Σύρου – Ερμούπολης], σε καθημερινή βάση και για όσο 
χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, ένας (1) αστυνομικός προς εκτέλεση καθηκόντων 
ρυθμιστή τροχονόμου.  

Στο πλαίσιο αυτό, από προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας βεβαιώθηκε παράβαση 
του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ. και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ σε ανάδοχο έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), ο οποίος (την 13-12-2021) εκτελούσε έργα στο οδικό δίκτυο, πλησίον της εν 
λόγω διασταύρωσης, χωρίς να έχει τοποθετήσει στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας φώτα 
και αντανακλαστικά στοιχεία, που επισημαίνουν τα όρια των οδικών εργασιών.  
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Τέλος, τονίζεται ότι η ως άνω δραστηριοποίηση συνεχίζεται συστηματικά και με 
αμείωτο ενδιαφέρον, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση και την αποτελεσματική διαχείριση 
της οδικής κυκλοφορίας, την ελαχιστοποίηση -κατά το δυνατό- των όποιων συναφών 
προβλημάτων, την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους χρήστες του οδικού δικτύου και 
την αναβάθμιση, εν γένει, της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
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