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Προς :
1. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή
2. Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεώργιο Πατούλη
ΚΟΙΝ. : Όπως Πίνακας Κοινοποιήσεων
ΘΕΜΑ : Ένα έργο μεγάλης οικονομικής, περιβαλλοντικής αξίας και μικρής δαπάνης περιμένει την
κατασκευή του
Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ και κύριε Περιφερειάρχη,
Επανερχόμαστε στο μεγάλο ζήτημα του Οδικού Έργου Σχιστού – Ολοκλήρωσης της Περιφερειακής
Λεωφόρου Αιγάλεω, το οποίο επανειλημμένα έχουμε εκθέσει αρμοδίως, τόσο ξεχωριστά κάθε φορέας, όσο
και από κοινού. Λόγω της μεγάλης σημασίας του, το Έργο εντάχθηκε στον Προγραμματισμό της απελθούσης
Περιφερειακή Διοίκησης Αττικής καθώς και στο προεκλογικό Πρόγραμμα Έργων της νέας Περιφερειακής
Διοίκησης Αττικής ( Βλ. Νέα Αρχή για την Αττική. Το σχέδιο μας για να πάμε την Αττική μπροστά, Ενότητα
: 18 εμβληματικές παρεμβάσεις, που αλλάζουν την Αττική, Α/α 10 « Η σύνδεση της περιφερειακής
Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου – τροποποίηση υφιστάμενων κόμβων Σχιστού,
Σκαραμαγκά, Ναυπηγείων».). Εντούτοις, παρά τους προγραμματισμούς, εξαγγελίες, αλλά και διοικητικές
πράξεις, όπως π.χ. η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Βλ. ΦΕΚ Α’ 199/21-12-2017), το Έργο δεν έχει
μέχρι σήμερα εκκινήσει, κινδυνεύει άμεσα να απολέσει την ωριμότητά του, ενώ το κυκλοφοριακό
πρόβλημα μέρα με τη μέρα εντείνεται.
Η σύγκλιση τριών οδικών αρτηριών (Περιφερειακή Αιγάλεω, Λεωφόρος Σχιστού και Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου)
στο τμήμα της Ε.Ο. από την Λεωφόρο Σχιστού μέχρι τη γέφυρα Ασπροπύργου δημιουργεί σε ώρες αιχμής
πολύωρο κυκλοφοριακό έμφραγμα. Η ταλαιπωρία των πολιτών είναι απερίγραπτη, μεγάλο το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πολύ σοβαρές οι οικονομικές επιπτώσεις από την κατανάλωση καυσίμων
και την απώλεια εργατοωρών του διακινούμενου εργατικού δυναμικού. Η ραγδαία επιδείνωση του
προβλήματος είναι δεδομένη με την αναμενόμενη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, την πλήρη
επαναλειτουργία των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά και την ζεύξη Σαλαμίνας – Πειραιά.
Για την επίλυση του προβλήματος, η κατασκευή του Οδικού Έργου Σχιστού – Ολοκλήρωσης Περιφερειακής
Λεωφόρου Αιγάλεω προβάλει πλέον ως απολύτως αναγκαία. Το Έργο συνίσταται στην κατασκευή τριών
ανισόπεδων κόμβων και την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους μόλις 1,4 Km. Η
δαπάνη κατασκευής είναι μικρότερη των 50 εκατ. Ευρώ και η απόσβεσή του μικρότερη των δύο ετών.

Εντούτοις, η κατασκευή του Έργου δεκαετίες

χάνεται στις γκρίζες ζώνες αρμοδιοτήτων Κεντρικής

Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης. Απαιτείται η άμεση πολιτική λύση του γόρδιου δεσμού και η προκήρυξη
του Έργου.
Κάνουμε έκκληση ιδιαίτερα για την άμεση ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων, που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2019. Η ανανέωσή της ΑΕΠΟ, πρέπει να συντελεστεί εντός του έτους, ώστε το Έργο να
συνεχίσει να θεωρείται ώριμο.
Κε Υπουργέ, Κε Περιφερειάρχη,
Η διευθέτηση των ζητημάτων, που μέχρι σήμερα λειτουργούν ανασχετικά στην κατασκευή του Έργου,
προσδοκά την από κοινού καταλυτική πολιτική σας παρέμβαση. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη
πληροφόρηση ή δράση και παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, ώστε περαιτέρω να ενημερώνουμε τα μέλη
μας.
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Κατερίνα Ριμποπούλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση
2. Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη
3. Βουλευτές Α’ & Β’ Πειραιά
4. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου
5.

Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, κα Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη Βασιλική

6. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο
7. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθήνας, κ. Λεωτσάκο Ανδρέα
8. Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής,
κα Ελένη Βελγάκη

