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Μία νέα ειδική γραμμή εξυπηρέτησης που συνδέει το Δημαρχείο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας με το πρώην Δημαρχείο Δραπετσώνας ξεκίνησε
πρόσφατα τη λειτουργία της, παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα δρομολόγια της
δημοτικής συγκοινωνίας.

Πρόκειται για ένα κυκλικό δρομολόγιο συνεχούς ροής που συνδέει το κέντρο του
Κερατσινίου με το κέντρο της Δραπετσώνας προσφέροντας άμεση και γρήγορη πρόσβαση.
Το νέο αυτό δρομολόγιο σχεδιάστηκε για όλους τους κατοίκους του νέου Καλλικρατικού
δήμου και δίνει μία άμεση και ουσιαστική λύση στις μετακινήσεις τους. Ιδιαίτερα, θα φανεί
χρήσιμο σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,
αφού η νέα λεωφορειακή γραμμή συνδέει παράλληλα τις δομές Πρόνοιας του Δήμου
Κερατσινίου Δραπετσώνας και τα Δημοτικά Ιατρεία.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας, Λουκά Τζανή, ο οποίος
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των
πολιτών.

«Ο Καλλικράτης δεν είναι απλώς μία διοικητική ένωση. Την ένωση των δύο πόλεων, του
Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, πρέπει να την κάνουμε πράξη», επισημαίνει ο Δήμαρχος
Κερατσινίου Δραπετσώνας και προσθέτει:
«Η νέα λεωφορειακή γραμμή είναι μία από τις παραμέτρους που κάνει πράξη την ισόρροπη
ανάπτυξη των δύο πόλεων, προσφέροντας άμεσες και γρήγορες μετακινήσεις και
τονώνοντας ταυτόχρονα τις τοπικές αγορές. Ενισχύουμε έτσι τα δρομολόγια της δημοτικής
μας συγκοινωνίας, ενώ παράλληλα δίνουμε βάρος στην ανθρωπογεωγραφία των δύο
πόλεων.»
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Ο Λ. Τζανής αναγνωρίζει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα μετακινήσεων έχουν τα άτομα
τρίτης ηλικίας και όσα ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού όπως άνεργοι,
άποροι, πολυμελείς οικογένειες κλπ.
«Η νέα αυτή λεωφορειακή γραμμή με ειδικό σχεδιασμό συνδέει πολύ γρήγορα τα δημοτικά
ιατρεία του Κερατσινίου με τις δομές Πρόνοιας της Δραπετσώνας. Μπορεί επίσης να φανεί
πολύ χρήσιμο σε όσους δημότες μας έχουν κάποια γραφειοκρατική συναλλαγή με τις
υπηρεσίες του Δήμου μας».

Η νέα λεωφορειακή γραμμή λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα
από τις 8 το πρωί μέχρι τις τρεις μετά το μεσημέρι. Τα κυκλικά δρομολόγια είναι συνεχή
και η αναχώρηση από το Δημαρχείο Κερατσινίου Δραπετσώνας γίνεται κάθε 15 λεπτά.
Πιο συγκεκριμένα, η αφετηρία είναι στην Πλατεία Κύπρου, απέναντι ακριβώς από το
δημαρχιακό μέγαρο. Η πρώτη στάση γίνεται στα Δημοτικά Ιατρεία (Πρόνοια Κερατσινίου)
στη συμβολή των οδών ΕΛ. Βενιζέλου 123 και Μοναστηρίου. Οι επόμενες στάσεις είναι το
ΙΚΑ και η Πρόνοια Δραπετσώνας και στη συνέχεια το πρώην Δημαρχείο Δραπετσώνας. Το
λεωφορείο επιστρέφει αμέσως μετά στην αφετηρία του, στην πλατεία Κύπρου, στο
Κερατσίνι. Ο μέσος χρόνος της κυκλικής διαδρομής υπολογίζεται στα 10 λεπτά.
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