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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Αθήνα, 26.10.2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών 
2) Τον Υπουργό Οικονοµικών 

                                      Θέµα: «Διάνοιξη της Λεωφόρου Κύµης» 

 Ένα από τα σηµαντικότερα έργα για την περιοχή των Βορείων προαστίων αποτελεί η 
διάνοιξη της Λεωφόρου Κύµης µέχρι την Εθνική οδό. Μιας λεωφόρου, η οποία θα 
συµβάλλει στην αποσυµφόρηση της περιοχής λόγω της αυξηµένης καθηµερινής 
κίνησης οχηµάτων. Μάλιστα αν ολοκληρωθεί το συγκεκριµένο έργο θα συµβάλει στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας αλλά και της ασφάλειας των κατοίκων τεσσάρων 
δήµων, καθώς σήµερα αρκετοί είναι οι οδηγοί που παρεκκλίνουν της πορείας τους 
µέσα από τις τοπικές οδούς προκειµένου να αποφύγουν την κίνηση. Πρόκειται για 
τους δήµους Ηρακλείου, Αµαρουσίου, Κηφισιάς, και Λυκόβρυσης-Πεύκης.  

Το συγκεκριµένο έργο ενώ έχει εξαγγελθεί εδώ και αρκετά χρόνια και είχε αρχικά ενταχθεί στο 
σχεδιασµό των Ολυµπιακών Έργων, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε ολοκληρωτικά. Οι 
δηµοτικές αρχές  χαρακτηρίζουν τη διάνοιξη της λεωφόρου Κύµης  ως έργο πνοής για τους 
Δήµους των Βορείων Προαστίων αλλά και ολοκλήρου του Λεκανοπεδίου καθώς θεωρούν, ότι 
θα δηµιουργήσει βελτιωµένες συνθήκες κυκλοφορίας και καλύτερη ποιότητα ζωής µε στόχο τις 
σύγχρονες, λειτουργικές και ανθρώπινες πόλεις.   

Συγκοινωνιολόγοι επίσης εκτιµούν ότι η διάνοιξη της λεωφόρου Κύµης θα λειτουργήσει 
καταλυτικά για την αποσυµφόρηση της Αττικής Οδού στο συγκεκριµένο σηµείο κάνοντας 
καλύτερη και ασφαλέστερη την καθηµερινή µετακίνηση χιλιάδων οδηγών. Και τούτο διότι το 
σηµείο διάνοιξης της λεωφόρου αποτελεί κεντρικό κόµβο µε κατεύθυνση αρκετές περιοχές της 
Αττικής  όπου ο αυτοκινητόδροµος παρουσιάζει ακόµα µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο 
ειδικά στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθόλη τη διάρκεια της εβδοµάδας. Επιπρόσθετα, ο 
Σύνδεσµος για την Βιώσιµη Ανάπτυξη των Πόλεων έχει εκπονήσει µελέτη µετρώντας τα 



κυκλοφοριακά φορτία της Κύµης και πως αυτά διαχέονται στις γύρω πόλεις. Σύµφωνα µε τα 
αρχικά στοιχεία, τόσο το Ηράκλειο Αττικής, όσο και η Πεύκη υποδέχονται τεράστια φορτία µε 
κατεύθυνση, κυρίως, από και προς το κέντρο της Αθήνας, φορτία που επιβαρύνουν τις 
κατοικηµένες γειτονιές των δύο δήµων. 

Επειδή οι τέσσερις παραπάνω δήµοι είναι από τους µεγαλύτερους στην Αττική µε αυξηµένες 
κυκλοφοριακές ανάγκες και η διάνοιξη της λεωφόρου Κύµης θα λύσει ένα χρόνιο πρόβληµα,  

Επειδή η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των οδηγών-πολιτών θα πρέπει να είναι πρωταρχικό 
µέληµα για την πολιτεία,  

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

- Ποιά είναι  θέση σας για το έργο της διάνοιξης της Λεωφόρου Κύµης;  

- Υπάρχει χρονικός προγραµµατισµός για την έναρξη αλλά και την ολοκλήρωση των 
εργασιών, που αφορούν το συγκεκριµένο έργο πνοής για τα βόρεια προάστια της Αττικής; 
Παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικό υπόµνηµα. 
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