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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, 
ηθτεί από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών 

κ. Κωνςταντίνο Καραμανλι, τθν ολοκλιρωςθ 
του παράδρομου τθσ Ολυμπίασ Οδοφ 

ςτθν περιοχι Λουτροπφργου 
 

Είναι γνωςτό το πρόβλθμα που υπάρχει και ταλαιπωρεί τουσ κατοίκουσ του 
Λουτρόπυργου κατά μικοσ τθσ Ολυμπίασ οδοφ εξαιτίασ του ότι δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί ο παράδρομοσ, που διακόπτεται από το φψοσ τθσ περιοχισ 
Λουτροπφργου μζχρι τα διόδια τθσ Ελευςίνασ. 

Ο Διμοσ ζχει επιςθμάνει το πρόβλθμα και επανειλθμμζνωσ ζχει κάνει ότι 
πρζπει για να ολοκλθρωκεί το ζργο και να προςτατευκεί θ ηωι των κατοίκων, που 
κινδυνεφουν από τροχαία ατυχιματα. 

Τθν περαςμζνθ εβδομάδα μάλιςτα ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ 
Σταμοφλθσ, για ακόμθ μία φορά με ζγγραφό του (αρικμ. Πρωτ: 280/24.5.2020) 
ηθτεί από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομϊν & Μεταφορϊν κ. Κωνςταντίνο 
Καραμανλι, με κοινοποίθςθ ςτον Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. Γιώργο  Πατοφλθ, ςτον 
Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρθ Κοςμόπουλο, ςτουσ Βουλευτζσ τθσ 
Περιφζρειασ Δυτικισ Αττικισ και ςτον Πρόεδρο τθσ Κοινότθτασ Νζασ Περάμου κ. 
Γιάννθ Σεβαςτι, να προχωριςει άμεςα ςτθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου 
τθσ ολοκλιρωςθσ του παραδρόμου τθσ Ολυμπίασ οδοφ,  ςτο φψοσ του 
Λουτρόπυργου. 

Στο ζγγραφό του αυτό ο κ. Σταμοφλθσ, επιςθμαίνει και υπογραμμίηει τα 
παρακάτω: 
« Κφριε Υπουργζ, ςασ γνωρίηουμε ότι ο παράδρομοσ τθσ Ολυμπίασ Οδοφ 
διακόπτεται από το φψοσ τθσ περιοχισ του Λουτρόπυργου του Διμου Μεγαρζων 
μζχρι τα διόδια τθσ Ελευςίνασ. 

Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, αυτοί που χρθςιμοποιοφν τον παράδρομο τθσ 
Εκνικισ Οδοφ και είναι πάρα πολλοί, να διζρχονται μζςα από τθν κατοικθμζνθ 
περιοχι του Λουτρόπυργου, κατά κανόνα με μεγάλθ ταχφτθτα και δεδομζνου ότι το 
οδικό δίκτυο κάκε άλλο παρά είναι κατάλλθλο να δεχτεί τόςο μεγάλθ κυκλοφορία, 
πολφ ςυχνά λαμβάνουν χϊρα τροχαία ατυχιματα , θ δε ηωι των κατοίκων 
βρίςκεται διαρκϊσ ςε κίνδυνο. 
 



 
Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ όλα αυτά τα χρόνια κάνουν μεγάλθ υπομονι, αλλά 

τϊρα και επειδι βλζπουν τθν αδιαφορία τθσ Πολιτείασ, να ςυνεχίηεται και θ ηωι 
τόςο θ δικι τουσ, όςο και των παιδιϊν τουσ, να βρίςκεται διαρκϊσ ςε κίνδυνο, 
ζχουν ξεπεράςει τα όρια τθσ υπομονισ και τθσ καρτερικότθτάσ τουσ και βρίςκονται 
ςε αγανάκτθςθ και απελπιςία. 

Κφριε Υπουργζ, παρακαλοφμε κατόπιν των παραπάνω, όπωσ αςχολθκείτε 
ςοβαρά με αυτό το πολφ κρίςιμο για τθν ποιότθτα ηωισ και κυρίωσ για τθν φυςικι 
αςφάλεια των κατοίκων τθσ περιοχισ του Λουτρόπυργου και δϊςετε τισ 
κατάλλθλεσ οδθγίεσ και εντολζσ προσ τουσ αρμόδιουσ, ϊςτε να λφςουν επιτζλουσ 
αυτό το κζμα, που ταλαιπωρεί για πολλά χρόνια τθν περιοχι και τουσ κατοίκουσ 
αυτισ και να ςυνεχιςτεί ο παράδρομοσ τθσ Εκνικισ μζχρι τα διόδια τθσ Ελευςίνασ. 

Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο δίκαιο και εφλογο 
αίτθμά μασ, ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.» 
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