
 

 
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022 

 
Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

 
Προς Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

 
Θέμα: Εκπτώσεις στο έργο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής 
 
Καθώς το έργο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής οδεύει προς 
δημοπράτηση εκκρεμούν σοβαρά ζητήματα που θέτουν κάτοικοι και Κινήσεις Πολιτών 
της περιοχής και αφορούν στην αρτιότητα του έργου που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η 
Δυτική Αττική. Τα ζητήματα για τα οποία δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις τόσο από 
τον ΟΣΕ όσο και από την πολιτική ηγεσία είναι:  η στρώση μονής γραμμής αντί της 
υφιστάμενης διπλής στο τμήμα Άνω Λιόσια έως Ασπρόπυργο, η εξασφάλιση της 
αναγκαίας χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 2 τραίνων ανά ώρα και κατεύθυνση - και με 
δυνατότητα  τρίτου για μελλοντική διασύνδεση με την Βόρεια Αθήνα και την Ανατολική 
Αττική – μέχρι την Ελευσίνα καθώς και το ζήτημα της άμεσης ανταπόκρισης του 
Προαστιακού Δυτικής Αττικής με το Μετρό στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών ( Σ.Σ 
Λαρίσης) και όχι με μετεπιβίβαση στα Άνω Λιόσια 

                                                    
Ερωτάται ο Υπουργός 

 
1. Για ποιο λόγο καταργείται η προβλεπόμενη από τον σχεδιασμό και 

συμπεριλαμβανόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου  διπλή γραμμή στο τμήμα από Άνω Λιόσια έως το διυλιστήριο των 
ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, τμήμα στο οποίο δεν εκκρεμούν απαλλοτριώσεις 
και μάλιστα δεν προβλέπεται στο προς δημοπράτηση έργο η στρώση διπλής 
γραμμής έστω με προαίρεση; 

2. Πως θα επιτευχθεί η αναγκαία χωρητικότητα 2 τραίνων ανά ώρα και 
κατεύθυνση - και με δυνατότητα  τρίτου για μελλοντική διασύνδεση με την 
Βόρεια Αθήνα και την Ανατολική Αττική – μέχρι την Ελευσίνα καθώς και το 
ζήτημα της άμεσης ανταπόκρισης με το Μετρό στον Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Αθηνών ( Σ.Σ Λαρίσης) όταν αυτό συναρτάται με την στρώση διπλής 
γραμμής; 

3. Για ποιο λόγο αποφεύγεται η ρητή αναφορά σε άμεση ανταπόκριση του 
τραίνου με το Μετρό στον Σταθμό Αθηνών (και όχι με μετεπιβίβαση στα Άνω 
Λιόσια) και δεν δηλώνονται η αφετηρία και το πέρας της γραμμής; 

 
Αιτούμαι την κατάθεση του παρακάτω εγγράφου: 

 
Την Μελέτη χωρητικότητας της γραμμής που έχει εκπονήσει ο ΟΣΕ για τον 
Προαστιακό Δυτικής Αττικής 

 
Ο ερωτών Βουλευτής 

 
 

Κρίτων Αρσένης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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