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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Αναβάθμιζη ηοσ Προαζηιακού ιδηρόδρομοσ -Τποβολή σπομνήμαηος  Γημάρτων 

ζηην ΣΡΑΙΝΟΔ» 

 

Ο Γήκαξρνο Σαλάγξαο θ. Βαζίιεο Πεξγάιηαο, καδί κε ηνπο Γεκάξρνπο Λεβαδέσλ, 

Θεβαίσλ, Οξρνκελνύ, Αιηάξηνπ-Θεζπηέσλ, Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο, ππέβαιε  ζηελ ΣΡΑΙΝΟΔ 

(Τπ’όςηλ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θ. Σζαιίδε), ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο,   όζνλ αθνξά ηνλ 

Πξναζηηαθό ηδεξόδξνκν.  

Οη ελ ιόγσ πξνηάζεηο πεξηέρνληαη ζε ππόκλεκα,  ην νπνίν ζπληάρζεθε από ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο Γεκάξρνπο θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξναζηηαθνύ. 

Ο Γήκαξρνο Σαλάγξαο – θαηά πξνθνξηθή θαη γξαπηή δήισζή ηνπ – ππνγξακκίδεη ηελ 

βησζηκόηεηα ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ελόο κεγάινπ εγρεηξήκαηνο ην νπνίν 

αθνξά ζε έλαλ θαζόια  ιεηηνπξγηθό, εμππεξεηηθό γηα ηνλ πνιίηε Πξναζηηαθό ηδεξόδξνκν. 

Παξαζέηνπκε ηηο  πξνηάζεηο ηνπ θ. Πεξγάιηα, όπσο  δηαηππώλνληαη ζην θείκελν ηνπ 

ππνκλήκαηνο: 

«Σηε ζπλάληεζή καο θαηαηέζεθαλ θάπνηεο πξνηάζεηο από ηνλ Γήκαξρν Ταλάγξαο πνπ 

αθνξνύλ ηελ πεξηνρή ηνπ κελ, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ βησζηκόηεηα θαη ελίζρπζε όινπ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Ο Σηδεξνδξνκηθόο Σηαζκόο Ταλάγξαο (ζην Σρεκαηάξη), πξέπεη λα 

επαλαιεηηνπξγήζεη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

  

Δίλαη ζε πνιύ κηθξή απόζηαζε από ηελ θεληξηθή πύιε ηεο 114 Πηέξπγαο Μάρεο (αεξνδξόκην 

Ταλάγξαο) θαη όπσο πξνθύπηεη θαη από ην ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο κνλάδαο νη ιόγνη είλαη 

ζεκαληηθνί (εμππεξέηεζε ζηξαηεπζίκσλ, κείσζε θόζηνπο, απξόζθνπηε κεηαθνξά ηνπο 

ρεηκεξηλνύο κήλεο, πξόζβαζε ρσξίο θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζηηο αεξνπνξηθέο επηδείμεηο 

θιπ.)  



 
 

Σηελ πεξηνρή Οηλνθύησλ - Σρεκαηαξίνπ ιεηηνπξγνύλ πεξίπνπ 1250 βηνκεραλίεο εθ ησλ νπνίσλ 

νη 650 ζηελ πεξηνρή ηνπ Σρεκαηαξίνπ κε θπξηόηεξε ηελ ΔΑΒ. Η ΔΑΒ απαζρνιεί πάλσ από 1200 

εξγαδνκέλνπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ κεηαθηλνύληαη από ηελ Αζήλα θαζεκεξηλά κε 

ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία, δεκηνπξγώληαο ζνβαξό θπθινθνξηαθό πξόβιεκα θαηά ηηο ώξεο 

πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο, ηόζν ζην Δζληθό δίθηπν Αζελώλ –Λακίαο, αιιά θαη ζην ηνπηθό 

δίθηπν ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο. 

 
 

Θα ππάξμνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, από ην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, όπσο θαη από ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ κείσζε ησλ 

εθπεκπνκέλσλ ξύπσλ .  

 
 

Αλ ινηπόλ επαλαιεηηνπξγήζεη ν Σ.Σ. Ταλάγξαο, κε ην πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο 

πνπ ζα εμππεξεηνύληαη θαζεκεξηλά, θαζώο θαη ησλ Γεκνηώλ ηνπ Γήκνπ καο, ην δξνκνιόγην ηνπ 

πξναζηηαθνύ Αζήλα – Τηζνξέα – Αζήλα ζα θαηαζηεί βηώζηκν γηα ηνλ ΟΣΔ, θαζώο ε επηηπρία 

ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα απνζπκθνξήζεη ηελ πεξηνρή καο από ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα.» 

 

εκεηώλεηαη όηη όινη νη Γήκαξρνη πηνζεηνύλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ θ. Πεξγάιηα, εθηηκώληαο απηέο 

σο θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα κία βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ πξναζηηαθνύ ηδεξόδξνκνπ. 

ηηο 25/4/2017, εκέξα Σξίηε, νη Γήκαξρνη ζα ζπλαληεζνύλ κε ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο 

ΣΡΑΙΝΟΔ, κε ζθνπό ηελ εμέηαζε ησλ πξνηάζεώλ ηνπο θαη ηελ πξνώζεζε απηώλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ο Γήκαξρνο Σαλάγξαο      
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