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Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού 

Κοιν: Κ.Ο  

ΘΕΜΑ: Πως θα εφαρµοστεί η αρχή της αµεροληψίας στο σηµερινό 

τραγικό ατύχηµα στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων;  

Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ,  

Πρ ι ν λ ί γ ε ς ώρ ε ς , γ νωσ τ ο π ο ι ή θ η κ ε ό τ ι σ τ ο Στα θµ ό 
Εµπορευµατοκιβωτίων του Λιµένα Πειραιά βρήκε τραγικό θάνατο 

45χρονος εργάτης . Συγκεκριµένα , σηµαντικός αριθµός 

δηµοσιευµάτων, τα οποία δεν έχουν ακόµα διαψευστεί, αναφέρουν ότι 
ο άτυχος εργαζόµενος εγκλωβίστηκε στις ράγες, που κινούνται οι 

γερανογέφυρες, µε αποτέλεσµα µια από αυτές να τον διαµελίσει.  

Αποτελεί αυτονόητο αίτηµα η πλήρης και ενδελεχής διερεύνηση της εν 

λόγω υπόθεσης.  

Ωστόσο, το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος έχει 
ήδη δεχθεί σηµαντικό αριθµό καταγγελιών από µέλη του, σύµφωνα µε 

τις οποίες τίθενται εν αµφιβόλω οΙ προϋποθέσεις αµερόληπτης 
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διερεύνησης της συγκεκριµένης υπόθεσης. Συγκεκριµένα, όπως 

εµφαίνεται στο κάτωθι αρχείο:  
 

επιχειρησιακός υπεύθυνος στο χώρο, όπου φέρεται να βρήκε τραγικό 

θάνατο ο εργαζόµενος, είναι εξ αίµατος συγγενής του Υφυπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κ. Κατσαφάδου. 
Επιπρόσθετα, η επιθεώρηση µέσων χρησιµοποιούµενων στο Σταθµό 

Εµπορευµατοκιβωτίων του Λιµένα Πειραιά εµπίπτει στην 
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αρµοδιότητα του ίδιου του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Κ. Κατσαφάδου.  

Η προαναφερόµενη επαγγελµατική σχέση εξ αίµατος συγγενούς ενός 

µέλους της Κυβέρνησης, τουλάχιστον εν µέρει αρµόδιου για τα 
διαλαµβανόµενα στο Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων του Λιµένα 

Πειραιά, έχει δηµισουργήσει σοβαρές αµφιβολίες σε πολλά µέλη µας, 

αναφορικά µε την δυνατότητα αµερόληπτης διερεύνησης της 
υπόθεσης αυτής. Για το λόγο αυτό και µε δεδοµένες ήδη τις διατάξεις 

του ν. 4622/2019, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε ποιές είναι οι 

υφιστάµενες εγγυήσεις αµεροληψίας, που εφαρµόζονται στη 

συγκεκριµένη υπόθεση, και, εάν τυχόν δεν υφίστανται, ποιές 
πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση για τη 

θεσµοθέτησή τους.  

Με ιδιαίτερη εκτίµηση 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος 

Δ. Π Μπακόπουλος 

Δικηγόρος - ΑΜ ΔΣΑ 24739 
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