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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

                                                                    Αθήνα,  24 Ιανουαρίου 2018 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κοινή ∆ράση  του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και της 

Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε για τη συγκοινωνιακή ανάταξη της 

∆υτικής Αττικής. 

 

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α. Ε . κ. 

Γρηγόρης Στεργιούλης ανακοίνωσαν τη δωρεά  από τα ΕΛΠΕ 300 

τόνων ασφαλτικού υλικού  προς το Υπουργείο για την ανακατασκευή 

δρόµων στις πληγείσες από τις πληµµύρες περιοχές της ∆. Αττικής. 

 

Η συνεργασία των δυο πλευρών θέτει σε τροχιά επανάχρησης και 

λειτουργίας τη  σιδηροδροµική γραµµή ΣΚΑ-Ελευσίνας. 

 

 

 

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. κ. Γρηγόρης 

Στεργιούλης, µετά το τέλος της προγραµµατισµένης συνάντησης στο 

υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ανακοίνωσαν δύο σηµαντικές δράσεις 

που αφορούν την ανάταξη των Υποδοµών και των Μεταφορών, στη ∆υτική 

Αττική. ∆ράσεις,  οι οποίες, εκτός των άλλων θα συµβάλλουν καθοριστικά 

στην οδική ανακατασκευή  της ευρύτερης περιοχής, µέρος της οποίας επλήγη 

σοβαρότατα από τις πληµµύρες του περασµένου Νοεµβρίου, 
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Ειδικότερα,  ο κ. Σπίρτζης, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών και 

Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα, του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε κ. Ευστάθιου Τσοτσορού 

και κ. Γρηγόρη Στεργιούλη ανακοίνωσε τη δωρεά της Εταιρείας Ελληνικά 

Πετρέλαια Α.Ε. 300 τόνων ασφαλτικών υλικών προς το Υπουργείο Υποδοµών 

και Μεταφορών, που θα αξιοποιηθεί, για να πραγµατοποιηθούν έργα 

οδοποιίας στις περιοχές της ∆. Αττικής και τις πληµµυροπαθείς περιοχές  το 

δίκτυο των οποίων καταστράφηκε από την πρόσφατη θεοµηνία.  

Επίσης, γνωστοποιήθηκε από τα δύο µέρη και η συνεργασία για την 

αναβάθµιση και επανάχρηση της Σιδηροδροµικής Γραµµής ΣΚΑ 

(Σιδηροδροµικό Κέντρο Αθηνών)- Ελευσίνα, ένα συγκοινωνιακό έργο µεγάλης 

σπουδαιότητας για τη ∆υτική Αττική, που θα αναβαθµίσει την ποιότητα των 

επιβατικών µεταφορών και θα ενώσει το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά µε  

την αστική –βιοµηχανική περιοχή του Θριασίου πεδίου. 

Για τη συνεργασία των δύο πλευρών, ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών 

κ. Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε χαρακτηριστικά:  

«Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τα Ελληνικά Πετρέλαια, τον Πρόεδρο και τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, γιατί στο αίτηµα που είχαµε για να συνδράµουν στην 

οδοποιία και στα έργα που πρέπει να γίνουν στις πληµµυροπαθείς περιοχές 

της ∆υτικής Αττικής και γενικότερα σε πληµµυροπαθείς περιοχές, 

ανταποκρίθηκαν.  ∆ίνουν 300 τόνους ασφαλτικών δωρεάν, για να τα 

αξιοποιήσει το Υπουργείο και οι ∆ήµοι, προκειµένου να γίνει το οδικό δίκτυο 

που έχει καταστραφεί ή  που χρειάζεται ανακατασκευή. Αυτό είναι µία 

σηµαντική βοήθεια και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. ∆είχνει, και τον 

κοινωνικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ελληνικές εταιρείες.  

Για τη δεύτερη δράση του υπουργείου µε τα ΕΛ-ΠΕ ο κ. Σπίρτζης 

ανακοίνωσε, ότι αφορά «την ολοκλήρωση των µελετών και την υλοποίηση για 

την ανάταξη και την υποδοµή της σιδηροδροµικής γραµµής, από το 

διυλιστήριο µέχρι και την Ελευσίνα, που θα συνδεθεί µε τη βασική 

σιδηροδροµική γραµµή. Θα αποµακρυνθούν οι αγωγοί που υπάρχουν αυτήν 

τη στιγµή και θα γίνουν υπόγειοι. Τα ΕΛΠΕ έχουν αναλάβει να κάνουν τις 

µελέτες ανάταξης της γραµµής και την υλοποίηση της επιδοµής των 

συστηµάτων σηµατοδότησης-ηλεκτροκίνησης και να τα παραδώσουν στην 

ΕΡΓΟΣΕ, η οποία στη συνέχεια θα τα υλοποιήσει για να µπορέσει να 
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λειτουργήσει και ο προαστιακός σιδηρόδροµος σ' αυτές τις περιοχές. 

Εποµένως προχωράει και αυτό. Και για τα δύο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο». 

Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών υπογράµµισε ακόµη, ότι «η 

προτεραιότητα µας, είναι, να έχουµε, όσο το δυνατόν, εκτεταµένο δίκτυο 

µέσων σταθερής τροχιάς και είναι ακόµα µεγαλύτερη η  χαρά  να επεκτείνεται 

σε περιοχές που ήταν εγκαταλειµµένες για δεκαετίες και για τους κατοίκους 

και για το περιβάλλον. Η Ελευσίνα, όπως γνωρίζετε, έχει αναλάβει τη 

διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2020. Σε αυτό πρέπει να 

συνδράµουµε όλοι και µε καλύτερο σχεδιασµό και µε  έργα υποδοµής που θα 

µείνουν και θα αναβαθµίσουν και την Ελευσίνα και τη ∆υτική Αττική». 

Για το που και πως θα διανεµηθεί οι 300 τόνοι ασφαλτικού υλικού, ανέφερε: 

«Έχει οριστεί µία διαδικασία µεταξύ των ΕΛΠΕ, του Υπουργείου και των 

δήµων, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν στη συνέχεια και έχουν ζητήσει αυτή τη 

συνδροµή. Γιατί δεν είναι αρµοδιότητα ούτε του Υπουργείου, ούτε των 

ΕΛΠΕ».  Και πρόσθεσε: «Έχει να κάνει µε τις ανάγκες του κάθε ∆ήµου και του 

κάθε οικισµού που έχει πληγεί. Είναι και η Μάνδρα, η Ελευσίνα, η Νέα 

Πέραµος, και πολλά κοµµάτια του εσωτερικού δικτύου. Ειδικά εκεί πρέπει να 

γίνουν και δίκτυα όµβριων. Άρα θα έχουµε ανακατασκευή και θα χρειαστεί να 

έχουµε και ασφαλτικά». 

 

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών και 

Μεταφορών, κ. Θάνος Βούρδας. σε ό,τι αφορά το σιδηροδροµικό έργο, «Σε 

επίπεδο µελετών, σε επίπεδο φυσικής αποκατάστασης, τα ΕΛ.ΠΕ. ανέλαβαν 

το κοµµάτι της σύνδεσης των δύο διυλιστηρίων µε τη διέλευση των δύο 

αγωγών κάτω από τη σιδηροδροµική γραµµή, την αποκατάσταση της 

γραµµής και την παράδοσή της µε την επιδοµή. Και εµείς πια, µόλις 

ολοκληρωθεί ο κύκλος των µελετών που θα αφορούν το σύνολο, δηλαδή 

υποδοµή, επιδοµή, ηλεκτροκίνηση, σηµατοδότηση, αναλαµβάνουµε, η 

ΕΡΓΟΣΕ, το επόµενο κοµµάτι, σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση της 

ηλεκτροκίνησης και της σηµατοδότησης για να µπορεί να ενταχθεί µε πλήρεις 

κανόνες διαλειτουργικότητας.  Κοινούς κανόνες, δηλαδή, µε τον προαστιακό, 

για να µπορεί να ενταχθεί στο συνολικό δίκτυο». Ο κ. Βούρδας ανέφερε 

επίσης, ότι «η διαδροµή για την οποία συζητάµε είναι η διαδροµή από το ΣΚΑ, 
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το Σιδηροδροµικό Κέντρο Αχαρνών µέχρι και την Ελευσίνα. Παράλληλα 

έχουµε ξεκινήσει τις συζητήσεις και µε την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι τα 

ΕΛ.ΠΕ. στις µελέτες που έχουν αναλάβει συµπεριλαµβάνουν και το σύνολο 

της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς το εύρος της 

απαλλοτρίωσης πέρα από τη γραµµή, περιλαµβάνει σε πολλά σηµεία και 30 

µέτρα χώρους κατοχής από την απαλλοτρίωση του ΟΣΕ. Θα αναπλαστεί και 

ο περιβάλλον χώρος, για αυτό και στο µνηµόνιο συνεργασίας που έχει 

υπογραφεί συµµετέχει και ο δήµος της Ελευσίνας, προκειµένου να 

διαµορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι, χώροι ποδηλατοδρόµων παράλληλα 

µε τη σιδηροδροµική γραµµή, αλλά και τα υφιστάµενα κτίρια, καθώς, ένα από 

αυτά στης Ελευσίνα, γίνεται η έδρα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Τέλος 

ανέφερε, ότι «Ο προϋπολογισµός των ΕΛ.ΠΕ. σε σχέση µε το εκτελούµενο 

έργο των ανέρχεται στα 27 εκατοµµύρια. Το υπολειπόµενο έργο πρέπει 

πρώτα να οριστικοποιηθούν οι µελέτες, για να µπορέσουµε να δώσουµε και 

κόστος».  

Από την πλευρά του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Ελληνικά 

Πετρέλαια Α. Ε. κ. Γρηγόρης Στεργιούλης ανέφερε τα εξής: «Ευχαριστώ τον κ. 

Υπουργό, γιατί  είναι σηµαντικό να βρίσκεις µε κάποιον κοινή γλώσσα για τη 

δροµολόγηση έργων κοινωνικού χαρακτήρα κα να αισθάνεσαι ότι η 

προσφορά σου πιάνει τόπο. Για όλους εµάς στην Ελληνικά Πετρέλαια, το 

Θριάσιο πεδίο αποτελεί το σπίτι µας. Στηρίζουµε και ενισχύουµε διαχρονικά 

τους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής και την τοπική κοινωνία, γιατί εκεί εδρεύουν 

οι βιοµηχανικές µας εγκαταστάσεις και εκεί διαµένουν πολλοί από τους 

εργαζόµενους των διυλιστηρίων µας, µαζί µε τις οικογένειές τους. Η δράση 

µας στην περιοχή δεν προκύπτει µέσα από µία θεωρία εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, αλλά βρίσκεται στο DNA της εταιρείας µας. 

 

Τις τραγικές ηµέρες του περασµένου Νοεµβρίου, προστρέξαµε άµεσα για την 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τη φονική θεοµηνία µε όλα τα µέσα που 

διαθέταµε. Η καταστροφική πληµµύρα άφησε δυστυχώς πίσω της 23 νεκρούς 

,κατεστραµµένες υποδοµές, αλλά ανέδειξε και σφάλµατα δεκαετιών. Μας 

άφησε άφωνους αυτή η τραγωδία, γιατί τελικά τα εγκλήµατα έχουν παρελθόν, 

έχουν παρόν και πρέπει επιτέλους να τα αντιµετωπίσουµε, όσο µπορούµε.  
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Τώρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Όµιλος ΕΛΠΕ ανταποκρίνεται στην 

πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. 

Χρήστος Σπίρτζης, για ένα  συντεταγµένο πρόγραµµα ολοκληρωµένων 

παρεµβάσεων. Αποφασίσαµε να διαθέσουµε περισσότερους από 300 τόνους 

πίσσας, προκειµένου να αποκατασταθούν οι τεράστιες ζηµιές που έχουν 

προκληθεί στο οδικό δίκτυο και στις υποδοµές στην ∆υτική Αττική. Οι 

απαιτούµενες εργασίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται το προσεχές διάστηµα. 

Οι υποδοµές, οι δρόµοι και οι εγκαταστάσεις θα ξαναφτιαχθούν. Όµως, νέα 

λάθη, αστοχίες, πολεοδοµικές παραβάσεις, παραλείψεις ή παρανοµίες που 

µπορεί να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές, δεν συγχωρούνται. Οφείλουµε όλοι, 

να µην επιτρέψουµε να ξανασυµβεί αυτή η αδιανόητη τραγωδία. Βούληση 

χρειάζεται και πραγµατικό, ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Γιατί, η αδιαφορία “κλείνει 

το µάτι” στη διαφθορά. 

Να είστε βέβαιοι ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα στηρίξουν -µε όλες τους τις 

δυνάµεις- τις πρωτοβουλίες για την αναγέννηση της περιοχής και την 

ευηµερία των κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η 

χρηµατοδότηση όλων των µελετών  για την επαναλειτουργία και την ένταξη 

στον προαστιακό σιδηρόδροµο της παλιάς γραµµής Αγ. Ανάργυροι –

Ελευσίνα, καθώς και των αντίστοιχων µελετών για το σύνολο της ανάπλασης 

του περιβάλλοντος χώρου και  τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµου. Η κατασκευή 

των δύο νέων αγωγών που θα συνδέουν µεταξύ τους τα διυλιστήριά µας, θα 

κινούνται παράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή. Με τον τρόπο αυτό, θα 

σταµατήσει σταδιακά η λειτουργία των υφιστάµενων αγωγών, οι οποίοι 

περνούν κάτω από κατοικηµένες περιοχές. Είναι και αυτό ένα δείγµα σοβαρής 

αντιµετώπισης χρόνιων προβληµάτων, τα οποία χέρι µε χέρι, επιχειρήσεις και 

διοίκηση, πιστεύω ότι µπορούν να δώσουν λύσεις.  

 


