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                                           -ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

                                       

                                       -ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

                                               -ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ 

 

 

   

 

     Κύριε Υπουργέ,  

αφορμή για το έγγραφο μας αυτό υπήρξε η ανάρτηση στο διαδίκτυο των δρομολογίων της πορθμειακής 

γραμμής Φανερωμένης Σαλαμίνας – Περάματος Μεγάρων για την χρονική περίοδο από 01/07/2021 έως 

31/07/2021, σε συνδυασμό με τις διαμαρτυρίες πολλών εργαζομένων των οποίων γινόμαστε δέκτες.  

 

    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.  

 

   Παρακαλούμε θερμά όπως εξετάσετε  το αίτημα μας έχοντας υπόψη σας ότι η Σαλαμίνα αποτελεί το 

μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρωνικού, με πληθυσμό που τους θερινούς μήνες φτάνει και πολλές φορές  



 

 

 

ξεπερνά τους 200.000 κατοίκους και ως εκ τούτου η πολιτική διαμόρφωσης των δρομολογίων, ιδιαίτερα 

σε μια αστική συγκοινωνία, όπως χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη πορθμειακή γραμμή, πρέπει να 

διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο την εξυπηρέτηση των πολιτών.  
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