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Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρούδη (Μάκη) Βορίδη 

 

Θέμα: «Παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση των πεζών στη Λεωφόρο 

Αμφιθέας» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Η Λεωφόρος Αμφιθέας είναι μία από τις πιο σημαντικές οδικές αρτηρίες των 

Νοτίων Προαστίων. Διασυνδέει τη Λεωφόρο Συγγρού με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. 

Σε αρκετά σημεία της υπάρχουν φανάρια για τη μετακίνηση πεζών από τη μία 

πλευρά της Λεωφόρου στην άλλη. Όμως χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις 

για την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

Να σημειωθεί ότι καθημερινά τη διασχίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί 

για να προσεγγίσουν το σχολείο τους, αλλά και κάτοικοι για τις καθημερινές τους 

υποχρεώσεις (ψώνια, λαϊκή κ.λπ.). Επίσης, από την Λεωφόρο Αμφιθέας περνούν 

αρκετές λεωφορειακές γραμμές και οι πεζοδιαβάσεις χρησιμοποιούνται σε μεγάλο 

βαθμό από τους καθημερινούς χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

Γενικότερα, χρειάζονται παρεμβάσεις στις συμβολές της Λεωφόρου με άλλες 

οδικές αρτηρίες, όπως για παράδειγμα με την οδό Αγίας Βαρβάρας, Αχιλλέως, 

Καλυψούς, Ιάσωνος κ.ά. 
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Επειδή σε σημεία όπως στη συμβολή των οδών Αγίας Βαρβάρας και 

Λεωφόρου Αμφιθέας έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν αρκετά τροχαία 

ατυχήματα. 

Επειδή το συγκεκριμένο σημείο το διασχίζουν κάτοικοι τόσο του Δήμου 

Παλαιού Φαλήρου όσο και του Δήμου Αλίμου προκειμένου να κατευθυνθούν πεζοί 

προς το παραλιακό μέτωπο.   

Επειδή η πρόληψη των ατυχημάτων αποτελεί άμεση προτεραιότητα της 

κυβερνητικής μας πολιτικής. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεσες παρεμβάσεις για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών στην Λεωφόρο Αμφιθέας; 

2)Αν ναι, σε ποιες παρεμβάσεις προτίθεστε να προχωρήσετε; 

3)Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην αντικατάσταση ή ενίσχυση των 

σηματοδοτών με τελευταίου τύπου καθώς και στην ενίσχυση των 

διαγραμμίσεων όπου υπάρχουν φανάρια για πεζούς; 

4)Προτίθεστε να συνεργαστείτε ή να ενισχύσετε εκτάκτως οικονομικά τους 

οικείους Δήμους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας; 

5)Σε ποιες άλλες παρεμβάσεις προτίθεστε να προχωρήσετε; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

Βασίλειος- Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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