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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

 

Θέμα: Ακατάλληλα ΚΤΕΛ στις λεωφορειακές γραμμές της Αρτέμιδας 

 

 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ, 

 

 

Από την περασμένη Κυριακή 8/11/2020, οι λεωφορειακές γραμμές που 

εξυπηρετούν την Αρτέμιδα, έχουν ενταχθεί στα ΚΤΕΛ. 

 

Όπως πληροφορούμαστε, όμως, από τον διαδικτυακό ιστότοπο 

https://www.irafina.gr/, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την έναρξη 

αυτής της διαδικασίας, είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά, εν μέσω 

πανδημικής κατάστασης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, κάτοικοι της Αρτέμιδας που χρησιμοποίησαν τα 

νεοεισερχόμενα λεωφορεία, ανέφεραν μια κατάσταση διαρκούς μη τήρησης 

των δρομολογίων. Υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις, παρά το γεγονός του ότι 

βρισκόμαστε σε περίοδο γενικευμένης καραντίνας και με την κίνηση να είναι, 

ομολογουμένως, αισθητά μειωμένη. 

 

Επιπροσθέτως, όπως όλα τα λεωφορεία που έχουν δρομολογηθεί από τα 

ΚΤΕΛ, έτσι και αυτά των συγκεκριμένων γραμμών που εξυπηρετούν την 

Αρτέμιδα,  δεν διαθέτουν προς το παρόν εξοπλισμό τηλεματικής εφαρμογής. 

Συνεπώς, δεν είναι εφικτή, η ενημέρωση των επιβατών για την πορεία των 

δρομολογίων σε ζωντανό χρόνο, όπως συνέβαινε με τα λεωφορεία του 

ΟΑΣΑ. 

 

Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας σημαντικότερο από όλα είναι το γεγονός του ότι 
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τα νεοεισερχόμενα λεωφορεία, δεν διαθέτουν ανοιγόμενο μηχανισμό για τα 

παράθυρα, κάτι που τα καθιστά ακατάλληλα και επικίνδυνα σε συνθήκες 

πανδημίας, αφού δεν ανανεώνεται ο παρεχόμενος αέρας εσωτερικά, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται θύλακες μικροβίων. 

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι γίνεται απόλυτα κατανοητό, το γεγονός του ότι 

σε καθημερινό επίπεδο, είναι αναγκαία η μεταφορά των κατοίκων με 

συνέπεια και ασφάλεια, αναφορικά με τις ημερήσιες δραστηριότητες και 

υποχρεώσεις τους. Αποτελεί, συνεπώς, αδήριτη αναγκαιότητα η συμβολή του 

Υπουργείου Μεταφορών, προς την επίλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. 

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι ένα σπουδαίο σε αξία αγαθό, που πρέπει 

να το απολαμβάνει το σύνολο της κοινωνίας μας.  

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το μείζονος σημασίας πρόβλημα, με τα 

ακατάλληλα λεωφορεία, που εντάχθηκαν στα ΚΤΕΛ και εξυπηρετούν 

τους κατοίκους της Αρτέμιδας; 

 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

    

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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