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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα:

Καταγγελία

της

Ένωσης

Εργαζομένων

ΣΤΑΣΥ

για

βανδαλισμό συρμών του ΗΣΑΠ
H Ένωση των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ προχώρησε, με ανακοίνωσή της, σε
καταγγελία για νέο βανδαλισμό πέντε συρμών του ΗΣΑΠ την Κυριακή 5
Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία διεξήχθη ο αγώνας ΑΕΚ Παναθηναϊκός
στο ΟΑΚΑ.
Μέσω της ανακοίνωσης, το σωματείο κάνει λόγο για αδυναμία λήψης μέτρων
από την αστυνομία, λόγω της επίσκεψης του Πάπα και ζητά να ενημερωθεί
για ποιο λόγο η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έλαβε μέτρα για την προστασία
των εγκαταστάσεών της, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, όπως η διακοπή
κυκλοφορίας συρμών τις ώρες του αγώνα.
Το σωματείο ζητά από τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και προειδοποιεί
ότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι θα αναλάβουν συνδικαλιστική
δράση, αποσύροντας τους συρμούς τις μέρες του αγώνα.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Οι καταστροφές σε πέντε συρμούς, που έγιναν
χθες Κυριακή 5/12/2021, πριν και μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα

ΑΕΚ –

Παναθηναϊκού, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά ανάλογα βίαια
επεισόδια, τα οποία έχουν σημειωθεί μετά από διάφορες αθλητικές
συναντήσεις ακόμα και στον αγώνα βόλεϊ γυναικών στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ,
θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Όμως αυτή τη
φορά, όπως πληροφορηθήκαμε από τα Μέσα Ενημέρωσης, η ΕΛ.ΑΣ, λόγω
άλλων γεγονότων είχε ζητήσει την αναβολή του αγώνα καθώς αδυνατούσε να
εγγυηθεί για την ομαλή διεξαγωγή του».
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό του βανδαλισμού των
συρμών στις 05/12/2021;
2. Για ποιους λόγους δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
έτσι ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες;
3. Γιατί δεν υπήρξε σχέδιο αποτροπής των βανδαλισμών εντός του
δικτύου και δεν προστατεύθηκε η δημόσια περιουσία;
4. Είναι αλήθεια ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφαλή
διεξαγωγή του αγώνα και την μεταφορά των οπαδών με τους
συρμούς και ζήτησε την αναβολή του αγώνα και αν ναι, γιατί αυτός
δεν αναβλήθηκε;
5. Αφού τελικά δεν αναβλήθηκε ο αγώνας, γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα,
όπως η διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών, κάτι που γινόταν σε
ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν;
6. Τι πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου
είδους περιστατικά σε έναν μελλοντικό αγώνα;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

