
 

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: Χωρίς μετρό το Χαϊδάρι, το Αττικό Νοσοκομείο αλλά και το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,  

Σε συνέχεια προηγούμενων επίκαιρων ερωτήσεών μου (110/2.11.2020, 
563/3.3.2020, 381/14.1.2020 και 173/5.11.2019) σχετικά με τα προβλήματα στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Δυτική Αθήνα, επανέρχομαι στο θέμα λόγω της 
σοβαρότητας και του χρόνιου χαρακτήρα αυτών.  

Με πληθυσμό περίπου 47.000 κατοίκους αλλά και κοινωνικές υποδομές εντός των 
ορίων του με μεγάλη και διαρκή επισκεψιμότητα όπως το Αττικό Νοσοκομείο (ένα 
από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία των Βαλκανίων), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Δαφνίου, η Μονή Δαφνίου (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO) και ο 

Βοτανικός Κήπος Διομήδους, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει άμεση ανάγκη για αξιόπιστα 
και πυκνά δίκτυα συγκοινωνιών κάτι το οποίο αποτελεί δικαίωμα εκατοντάδων 
χιλιάδων πολιτών. 

Ο τέως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς, όχι μόνο είχε συμπεριλάβει το Χαϊδάρι στην 

γραμμή 3 του Μετρό αλλά στις 10.2.2008 ανακοίνωνε πως «χάρη στο μετρό η 
απόσταση από το Χαϊδάρι έως το Σύνταγμα θα καλύπτεται σε μόλις 9 λεπτά, μια 
απόσταση που σήμερα σε ώρα αιχμής διανύεται σε περισσότερα από 45 λεπτά με το 
αυτοκίνητο». Σημειώνουμε ότι ο σταθμός Αγία Μαρίνα ανήκει στον Δήμους Αιγάλεω 

και Αγία Βαρβάρα ενώ απέχει 2 χλμ. από το Παλατάκι και πάνω από 3 χλμ. Από τη 
Μονή Δαφνίου και τον Βοτανικό Κήπο. 

Επιπλέον, υπάρχουν σφοδρότατα παράπονα των δημοτών για δυσλειτουργίες και 

καθυστερήσεις σε λεωφορειακές γραμμές όπως η γραμμή Πειραιάς –Δάσος 
Χαϊδαρίου 803 ακόμα και προ της πανδημίας. Σύμφωνα με το OASA Telematics η 

προγραμματισμένη συχνότητα στη γραμμή 803 ανάμεσα σε 2 δρομολόγια  σε ώρες 
αιχμής είναι 40’.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πότε θα φτάσει το μετρό στο Δήμο Χαϊδαρίου; Γιατί ενώ είχε συμπεριληφθεί 

σε προηγούμενο σχεδιασμό του υπουργείου η επέκταση της γραμμής 3 με 

σταθμό που να εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο Δήμο, μετά εγκαταλείφθηκε; 

Δεσμεύεται ο Υπουργός να καλύψει άμεσα τα κενά σύνδεσης του Δήμου 

Χαϊδαρίου με το μετρό; 

2. Δεσμεύεται να επισπεύσει το έργο της μελλοντικής γραμμής του Μετρό Γ7 

Χαϊδάρι-Άλιμος προκειμένου να συνδεθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

και το Αττικό Νοσοκομείο, το Χαϊδάρι και η Μονή Δαφνίου με Μετρό; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
Κρίτων Αρσένης 
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