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Την  Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου  2018 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  του  Δημάρχου
Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμου με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ κ. Αν.
Ταστάνη, καθώς και με τον συγκοινωνιολόγο κ. Γ. Ποριάζη.

Για  ακόμη  μία  φορά  ο  Δήμαρχος  Πετρούπολης  έθεσε  το  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  της
αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων. Τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν
τροποποιήσεις σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές της Πετρούπολης, όσον αφορά τις ώρες
αναχώρησης και προσέλευσης των λεωφορείων, ώστε να μην γίνονται καθυστερήσεις των
δρομολογίων και  να μην δημιουργείται  συνωστισμός και  κατ'  επέκταση δυσαρέσκεια των
πολιτών που χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες. 

Ένα δεύτερο πολύ σπουδαίο ζήτημα,  το οποίο  επίσης έχει  συζητηθεί  σε όλες τις  κατά
καιρούς συναντήσεις με παράγοντες του ΟΑΣΑ, ήταν η πρόταση του Δημάρχου για σύνδεση
της συγκοινωνίας με σταθμούς του μετρό. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση σχετίζεται με την
αλλαγή του δρομολογίου της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 700, έτσι ώστε να υπάρχει
ανταπόκριση  με  τον  σταθμό  μετρό  της  Ανθούπολης  και  όχι  με  τον  σταθμό  του  Αγίου
Αντωνίου. 

Ο Δήμαρχος τόνισε και πάλι ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει στόχο την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών από και προς τον τερματικό Δήμο Πετρούπολης, καθώς ο σταθμός
της Ανθούπολης είναι ο πιο κοντινός στην πόλη και κατά συνέπεια θα αυξηθεί η συχνότητα
των δρομολογίων, λόγω μείωσης της συνολικής διάρκειας της διαδρομής, πάντα σε σχέση με
τον σταθμό του Αγίου Αντωνίου.  Ταυτόχρονα,  όμως,  θα πρέπει  να ληφθεί  υπόψη και  το
γεγονός ότι αρκετοί κάτοικοι μετακινούνται προς την Εφορία του Περιστερίου.

Δυστυχώς, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος στον κ. Ταστάνη, έχει παρέλθει αρκετό διάστημα
από την τελευταία έγγραφη όχληση του Δήμου και ακόμη είμαστε σε αναμονή της απόφασης
του ΟΑΣΑ σχετικά με την επιλογή του σταθμού με τον οποίο θα υπάρχει ανταπόκριση της
γραμμής 700 (υπήρχε αντιπρόταση του Δήμου Περιστερίου για σύνδεση της συγκεκριμένης
γραμμής με τον Σταθμό του Περιστερίου). 

Επιπλέον,  οι  ανάγκες  μετακίνησης  των  πολιτών  ενός  τερματικού  Δήμου  όπως  η
Πετρούπολη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σίμος, πρόκειται να  ικανοποιηθούν στο μέγιστο,
εάν  υπάρξει  και  σύνδεση  κάποιας  λεωφορειακής  γραμμής  με  τον  Προαστιακό
Σιδηρόδρομο. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η πρόταση αυτή τέθηκε από αρκετούς πολίτες σε κατά
καιρούς  συναντήσεις  με  τον  ίδιο,  αλλά  και  σε  μια  σειρά  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  προς
αυτόν. 

Στο τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος ανανέωσε το ραντεβού του με τον Πρόεδρο του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών για τις 15 Μαρτίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία θα
μεταβεί  πάλι  στην  έδρα  του  ΟΑΣΑ,  προκειμένου  να  ενημερωθεί  για  την  πορεία  των
αιτημάτων του. 

Για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχει ο ΟΑΣΑ και κατ' επέκταση τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς  σε προσωπικό και  σε στόλο ευθύνεται  αποκλειστικά η αντιλαϊκή μνημονιακή
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής  συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, που  είχε  σαν  αποτέλεσμα την  πλήρη  υποβάθμιση των  αστικών  συγκοινωνιών.  Για
αυτό, η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, συνεχίζει να διεκδικεί: 



1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα, όπως π.χ. οδηγών για την
επαρκή κάλυψη των δρομολογίων

2. Κρατική επιχορήγηση για την επισκευή/ανανέωση του στόλου των οχημάτων
3. Σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους
4. Πραγματικά δωρεάν και δημόσιες συγκοινωνίες 


