
 

 

 

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα: Προβληματικά τα δρομολόγια της πορθμειακής γραμμής 

Φανερωμένης Σαλαμίνας – Περάματος Μεγάρων 

Το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, με επιστολή του, εκφράζει τη δυσαρέσκεια 

πολλών εργαζομένων, μόνιμων κατοίκων Σαλαμίνας, για τα δρομολόγια της 

πορθμειακής γραμμής Φανερωμένης Σαλαμίνας – Περάματος Μεγάρων που 

ανακοινώθηκαν για τη χρονική περίοδο από 01/07/2021 έως 31/07/2021. 

Όπως αναφέρει «Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το τελευταίο δρομολόγιο της 

συγκεκριμένης γραμμής είναι στις 22.30 από την Φανερωμένη και στις 23.00 

από το Πέραμα Μεγάρων, συνεχίζοντας την ίδια πολιτική δρομολογίων που 

ίσχυε και τον μήνα Ιούνιο.   

Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον λόγο που επιβάλλει τα δρομολόγια να 

σταματούν τις ανωτέρω ώρες, που κατά την γνώμη μας είναι αρκετά νωρίς, 

δεδομένου ότι βρισκόμαστε εν μέσω της θερινής περιόδου, η κυκλοφορία των 

πολιτών διεξάγεται πλέον χωρίς χρονικούς περιορισμούς, η Σαλαμίνα 

συγκεντρώνει την συγκεκριμένη περίοδο περίπου 200.000 κατοίκους, 

μονίμους και παραθεριστές πολλοί εκ των οποίων εργάζονται σε περιοχές της 

Αθήνας, του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας, σε ωράριο που εκτείνεται και τις 

βραδινές ώρες και λόγω της Αττικής Οδού εξυπηρετούνται από την χρήση της 

συγκεκριμένης πορθμειακής γραμμής.  

Θεωρούμε επιβεβλημένο και αυτονόητο τα δρομολόγια να επεκταθούν 

τουλάχιστον μέχρι τις 02.00  το πρωί, τουλάχιστον όσο διαρκεί η θερινή 

περίοδος προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη πορθμειακή γραμμή.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η Σαλαμίνα αποτελεί το 

μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρωνικού, με πληθυσμό που, τους θερινούς 

μήνες, ξεπερνά τους 200.000 κατοίκους και για τους οποίους τα φέριμποτ 

αποτελούν αστική συγκοινωνία, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 

1. Για ποιο λόγο αποφασίσθηκε τον Ιούλιο  τα δρομολόγια της 

πορθμειακής γραμμής Φανερωμένης Σαλαμίνας – Περάματος 

Μεγάρων να σταματούν 22.30-23.00, εν μέσω θερινής περιόδου και 

δίχως να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας; 

2. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε τα δρομολόγια να συνεχίζουν 

τουλάχιστον έως τις 02.00 πμ ώστε να εξυπηρετείται το κοινό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




