
 
  
 
 
Αρ. Πρωτ.: Με e-mail                27 Απριλίου 2017 
 
Θέμα: Απάντηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. (ΑΜ) σε ερώτημα πολίτη στο 

VOULIWATCH.GR σχετικά με τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ Αθήνας 
 
Σχετικά: Επιστολή με αρ. πρωτ. 3145/20.03.2017 (με αρ. πρωτ. Αττικό Μετρό CCN-

557967/07.04.2017) 
  
 
Σε απάντηση ερωτήματος πολίτη που μας διαβιβάστηκε με το ως άνω σχετικό έγγραφο, 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 
 
Ø Για το πλέον ώριμο μελετητικά έργο του Α΄ Τμήματος της Γραμμής 4 : Άλσος 

Βείκου – Γουδή πρόσφατα ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησής του. 
 

Ø Η επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας από την Ανθούπολη μέχρι το 
Ίλιον έχει μήκος περίπου 4 χλμ., και περιλαμβάνει 3 σταθμούς. Είναι έργο 
προτεραιότητας για την Αττικό Μετρό Α.Ε. (Α.Μ.) και για το λόγο αυτό έχουν ήδη 
δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσής του. 
Συγκεκριμένα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές Τοπογραφικές Μελέτες, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκονται οι Γεωλογικές, Γεωφυσικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και 
Μελέτες, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018.  
Θα δρομολογηθεί σύντομα η εκπόνηση των υπολοίπων Μελετών, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί πλήρως η Μελετητική ωρίμανσή του, οπότε να είναι πλέον δυνατή η 
δημοπράτησή του. 

 
Ø Όσον αφορά στο έργο υπογειοποίησης του τμήματος Φάληρο – Πειραιάς της 

Γραμμής 1 με έναν υπόγειο σταθμό, σας ενημερώνουμε ότι το υπόψη έργο διαθέτει 
ικανοποιητική μελετητική ωριμότητα για δημοπράτηση. 

Ø Με δεδομένη τη μη ύπαρξη διαθέσιμων δημόσιων πόρων τα προσεχή χρόνια, για 
τα τμήματα αυτά θα αναζητηθεί ιδιωτική χρηματοδότηση (μέσω ΣΔΙΤ) σε 
συνδυασμό με την ολοκλήρωση των υπολοίπων τμημάτων της Γραμμής 4.  

Ø Τέλος για τις λοιπές μελλοντικές  επεκτάσεις της Γραμμής 2 προς Ζεφύρι, Γλυφάδα 
και της Γραμμής 1 προς Ν. Ερυθραία στις οποίες γίνεται αναφορά, σας 
ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αναγκαίας επικαιροποίησης της Μελέτης 
Ανάπτυξης Μετρό που έχει δρομολογηθεί θα επανεξετασθούν ως προς την 
σκοπιμότητά τους οι υπόψη επεκτάσεις και θα τεθούν κατά περίπτωση οι 
προτεραιότητες έναρξης της διαδικασίας ωρίμανσής τους. 

 
     
 
 
 
 

 


