
  

     

 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής   

  Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων)  

    

Θέμα: «Συνωστισμός στα Ferry Boats από Πέραμα σε Σαλαμίνα και υψηλός 

κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού» 

 

Όπως διαβάζουμε σε άρθρο του blog salamina-press, το οποίο συνοδεύεται και από 

φωτογραφίες «Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονος συνωστισμός στα Ferry 

Boats, που αναχωρούν από το λιμάνι του Περάματος με προορισμό τα Παλούκια 

Σαλαμίνας. Επισημαίνεται, ότι τα δρομολόγια προς τη Σαλαμίνα εκτελούνται πλέον ανά 

μισή ώρα μετά τις 09:30 ενώ μετά τις 20:00 μμ ανά μια ώρα, αντί για κάθε 15 λεπτά που 

ήταν προηγουμένως.  Με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν με πληρότητα 100% και όχι με 50% 

όπως προβλέπεται. Συνεπώς, προκαλείται εύλογα συνωστισμός, καθώς επιβάτες και 

πλήρωμα παραβιάζουν άθελα τους τα μέτρα απόστασης και να εκτίθενται όλοι σε άμεσο 

κίνδυνο. Σε μια περίοδο δύσκολη για όλους, όπου στο νησί παρατηρείται αλματώδης 

αύξηση των κρουσμάτων covid-19, οι αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να προβαίνουν στους 

απαραίτητους και επιβεβλημένους τακτικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να ταξιδεύουν στο 

νησί ανεξέλεγκτα επιβάτες που είτε δεν είναι μόνιμοι δημότες Σαλαμίνας, είτε δεν έχουν 

την απαραίτητη άδεια μετακίνησης.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Ποια είναι η ακριβής κατάσταση στα δρομολόγια Πέραμα-Σαλαμίνα; 

2. Ποια είναι η προβλεπόμενη πληρότητα των ferry boats; 

3. Ποια είναι η πραγματική πληρότητα των ferry boats; 

4. Ποια τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας στα ferry boats; 
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5. Γίνονται έλεγχοι για την βεβαίωση τήρησης των μέτρων ασφαλείας στα ferry 

boats; 

6. Ποια η συχνότητα ελέγχου κατά την επιβίβαση στα ferry boats από Πέραμα και 

από Σαλαμίνα; 

7. Εξακριβώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετακίνησης κατά την επιβίβαση 

των συμπολιτών μας; 

8. Πόσες παραβιάσεις των μέτρων έχουν καταγραφεί στα συγκεκριμένα 

δρομολόγια τον τελευταίο μήνα; 

9. Υπάρχει πρόβλεψη αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων ώστε να μην 

υπάρχει συνωστισμός στα ferry boats; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




