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Αθήνα 7 Μαΐου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: Επέκταση του Προαστιακού μέχρι τη Ραφήνα 

  Στο πλαίσιο ενός σχεδιασμού έργων και δομών που θα ανακουφίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και θα 

προωθούν τη δίκαιη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική και επιτακτική η προέκταση του Προαστιακού 

σιδηροδρόμου μέχρι τη Ραφήνα. Αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα της Ανατολικής Αττικής ότι ένα 

σημαντικότατο λιμάνι της Αττικής, όπως είναι η Ραφήνα, δεν διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με το κέντρο 

της Αθήνας και με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ ακόμη και η οδική σύνδεση παρουσιάζει 

δυσχέρειες.  Η επέκταση του Προαστιακού μέχρι τη Ραφήνα θα εξυπηρετήσει τον πληθυσμό στην περιοχή  του 

Πικερμίου, Νέας Μάκρης και Λούτσας, ο οποίος βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, καθώς επίσης θα λύσει το οξύ 

κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρατηρείται κυρίως κατά το θέρος στο λιμάνι της Ραφήνας και τις περικείμενες 

περιοχές παραθερισμού. Θα επιτρέψει στους δημότες του Δήμου Ραφήνας και Πικερμίου να μεταβαίνουν με 

ευχέρεια στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να προωθηθεί μια ευτυχής αποκέντρωση και τοπική ανάπτυξη. 

Εξάλλου, οι ευεργετικές επιπτώσεις ενός παρόμοιου έργου στον τουρισμό αναμένονται μεγάλες, καθώς ο 

αριθμός των τουριστών, ύστερα από μία κατ’ ελπίδα αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, αναμένεται 

αυξανόμενος τα επόμενα χρόνια, αποκαλύπτοντας, ωστόσο, τις ανεπάρκειες της χώρας στον τομέα των 

υποδομών, αν δεν ληφθούν εγκαίρως σχετικά μέτρα.  

Κατόπιν των ανωτέρω 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Τι προτίθεται να κάνει για την προέκταση του Προαστιακού μέχρι τη Ραφήνα, ώστε αφενός να εξυπηρετούνται 

οι δημότες του Δήμου Ραφήνας και Πικερμίου για να δύνανται να μεταβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας 

ευχερώς, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και τοπική ανάπτυξη, και αφετέρου να δοθεί η αξία που αρμόζει 

στο Λιμάνι της Ραφήνας, ένα σημαντικότατο λιμάνι της Αττικής, το οποίο εξυπηρετεί ταξιδιώτες προς τη 

νησιωτική Ελλάδα;  

Η ερωτώσα βουλευτής 
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