
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τον κ. Υπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών 

  

Θέμα: Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας για την ανάγκη επέκτασης του Μετρό στους Δήμους 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας  
  

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Νίνα Κασιμάτη 
καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά για τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, βάσει της με Α.Π. 01311022/31-10-

2022 Επιστολής του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας σχετικά με τον αποκλεισμό των δήμων Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, Περάματος και της εξυπηρετούμενης και μελλοντικά 
οδικώς διασυνδεόμενης νήσου Σαλαμίνας, από τον σχεδιασμό της 
επέκτασης των σταθμών του ΜΕΤΡΟ στη Β’ Πειραιά και τον Πειραιά, μετά 
και την ολοκλήρωση της επέκτασης της γραμμής 3 που ενώνει τη Νίκαια, 
τον Κορυδαλλό και τον Πειραιά με όλο το λεκανοπέδιο. 

 Όπως αναφέρεται, αυτό αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

έργο για όλους τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους κατοίκους και τους δημότες 

αυτών των πόλεων, όμως διαπιστώνεται καθημερινά ότι οι συνθήκες για τις 

εξαιρούμενες περιοχές δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. 

Για το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, το Πέραμα και τη Σαλαμίνα, περιοχές της 

Περιφέρειας της Αττικής με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, με πάραπολλές 

επιχειρήσεις και επαγγελματίες και με χιλιάδες εργαζόμενους που 

απασχολούνται σε όλη την Αττική, το πρόβλημα της μετακίνησης, της 

εξυπηρέτησης και της ανάπτυξης, παραμένει το ίδιο στάσιμο. 

 



Στο ΜΕΤΡΟ της νέας εποχής που έρχεται, πρέπει όλοι οι πολίτες, να έχουν 

τις ίδιες ευκαιρίες μετακίνησης και να απολαμβάνουν τα προνόμια που τους 

αξίζουν. 

Καταλήγοντας, το Δ.Σ. του Συλλόγου δηλώνει πως ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ  και 

ΑΠΑΙΤΕΙ στο νέο σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την επέκταση του μετρό, 

να συμπεριληφθούν και οι εξαιρούμενες περιοχές της Β’ Πειραιά. 

 Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Νίνα Κασιμάτη προωθεί στον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, την 
Επιστολή Εμπορικού Συλλόγου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και τον 
καλεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επέκταση του 
ΜΕΤΡΟ στους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος, και 
Σαλαμίνας, να απαντήσει και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή. 
  

 
Επισυνάπτεται η Επιστολή. 
 Αθήνα, 01/11/2022  

  

Η καταθέτουσα Βουλευτής 

Κασιμάτη Νίνα 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Κερατσίνι, 31-10-2022 

                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.: 01311022 
             
Προς:  
- κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
-ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Έδρες τους 
 
 
Κοιν: 
- Βουλευτές Β’ Πειραιά 
- κ. ΧΡΗΣΤΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  
- Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
- κ. ΠΑΥΛΟ ΠΟΛΙΤΑΚΗ Πρόεδρο 
  Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής 
  Ομόρων Νομών και Νήσων ΑιγαίουΟΕΣΟΝΝΑ  
                                                               
 

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ» 
 

Η επέκταση της γραμμής 3 του μετρό που ενώνει την  Νίκαια, τον Κορυδαλλό και τον 
Πειραιά, με όλο το λεκανοπέδιο ολοκληρώθηκε και είναι πλέον γεγονός. Αδιαμφησβήτητα 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο για όλους τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους 
κατοίκους και τους δημότες αυτών των πόλεων, όμως, καταλαβαίνουμε και διαπιστώνουμε 
καθημερινά ότι, οι συνθήκες για τις δικές μας περιοχές δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. 
 

Για το Κερατσίνι, την Δραπετσώνα, το Πέραμα και την Σαλαμίνα, περιοχές της 
Περιφέρειας της Αττικής με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, με  πάρα πολλές επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες και με χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλη την Αττική, το 
πρόβλημα της μετακίνησης, της εξυπηρέτησης και της ανάπτυξης, παραμένει το ίδιο 
στάσιμο. 
 

Στο ΜΕΤΡΟ  της νέας εποχής που έρχεται, πρέπει όλοι οι πολίτες, να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες μετακίνησης και να απολαμβάνουν τα προνόμια που της αξίζουν. 
 

ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ  και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ στο νέο σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την 
επέκταση του μετρό, να συμπεριληφθούν και οι δικές μας περιοχές. 
 

Με εκτίμηση 
Ο Γενικός Γραμματέας        Ο Πρόεδρος 
Γιώργος Σταματάκης                   Νίκος Πέτσας  



 


