
 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

                          

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

 Θέμα: «Επιθέσεις κατά Μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα» 

Την κατάσταση ανομίας λόγω των επιθέσεων με αεροβόλο όπλο, που έλαβαν χώρα τις 

προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα καταγγέλλει ο πρόεδρος του Συνδικάτου 

Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Συγκεκριμένα οι συνολικά τρεις επιθέσεις με αεροβόλο 

όπλο κατά των αστικών λεωφορείων 550 και Α2 (που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλα-

Ακαδημίας) σημειώθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου και στα δύο 

ρεύματα της λεωφόρου Συγγρού, και έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά 

περιστατικών βίας, που εντείνουν την ανησυχία οδηγών και επιβατικού κοινού.  

Οι επιθέσεις με αεροβόλο όπλο (ή άλλο μέσο, που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί 

καθώς εκκρεμεί το πόρισμα των Αρχών) συνεχίστηκαν την Κυριακή αλλά και τη 

Δευτέρα σε διάφορα σημεία κατά μήκος της λεωφόρου Συγγρού. Μάλιστα, κατά 

την επίθεση της Κυριακής στις 9 το βράδυ (στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου 

Συγγρού, στο ύψος του Αγίου Σώστη) τραυματίστηκε ελαφρά μια νεαρή επιβάτης 

από θραύσματα τζαμιών και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ 

προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όπως γίνεται αντιληπτό 

τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιβάτες αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια, καθώς 

οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι.  

Επειδή η εγκληματικότητα και η γενικότερη ανομία στην Αθήνα απειλούν την 

ασφάλεια και τη ζωή των Ελλήνων πολιτών.  



Επειδή είναι αδιανόητο σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας να τίθενται σε κίνδυνο 

ανθρώπινες ζωές, εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς.  

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:  

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα;  

 

- Ποιο το σχέδιο του υπουργείου σας ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα και να 

αποτραπεί η τέλεση παρόμοιων αξιόποινων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη 

ζωή των κατοίκων της Αθήνας;  

 

- Ποιος ο σχεδιασμός ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον; 

 
- Ποια τα μέτρα  που προτίθεται να λάβει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ώστε να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού;   

 
-  

                                                                                        Ο ερωτών βουλευτής 
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