
(ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΕΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)  

 

Δελτίο Ενημέρωσης 08/2/2019 

 

Από την Σύμπραξη – Συνεργασία ΚΤΕΛ Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνετε γνωστό στο επιβατικό 

κοινό της Αργολίδας – Αρκαδίας – Κορινθίας και Λακωνίας ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 11 

Φεβρουαρίου 2019, ξεκινά η νέα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ υπεραστική γραμμή Πελοπόννησος – Θεσσαλονίκη.  

  Για την ενημέρωση των πολιτών τα δρομολόγια αναχώρησης από τις Πρωτεύουσες των παραπάνω Νομών, 

θα ξεκινούν από τους Σταθμούς και τις εξής ώρες: 

Από ΣΠΑΡΤΗ (ΚΤΕΛ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.): Στις 8:30 το πρωί.  

Από ΤΡΙΠΟΛΗ (ΚΤΕΛ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.): Στις 9:45 το πρωί. 

Από ΝΑΥΠΛΙΟ (ΚΤΕΛ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.): Στις 9:00 το πρωί κάθε Δευτέρα και στις 9:30 από Τρίτη 

έως Κυριακή. 

Από ΑΡΓΟΣ: Στις 9:15 το πρωί κάθε Δευτέρα και στις 9:45 από Τρίτη έως Κυριακή.  

Από ΚΟΡΙΝΘΟ (ΚΤΕΛ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.) από Ισθμό: Στις 11:00 το πρωί.  

Η επιστροφή από τον υπεραστικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης προς Πελοπόννησο, θα ξεκινά καθημερνά 

στις 11:00 το πρωί. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες είναι τα εξής:  

Για την ΚΤΕΛ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.: 801 11 44000 – 27520 27323 (Ναύπλιο) & 27510 69323 

(Άργος)  

Για την ΚΤΕΛ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε.: 2710 222560 (Τρίπολη) 

Για την ΚΤΕΛ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.: 27410 75410 (εσωτ.1 και εσωτ.7) - (Κόρινθος)   

Για την ΚΤΕΛ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.: 27310 26441 (Σπάρτη)  

Για την ΚΤΕΛ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.: 2310-595426 (Θεσσαλονίκη) 

 

Στην πρόσφατη κοινή δήλωση τους προς το επιβατικό κοινό μέσω των ηλεκτρονικών & έντυπων ΜΜΕ 

οι Πρόεδροι της Σύμπραξης – Συνεργασίας των ΚΤΕΛ Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ευκαιρία της 

έναρξης από 11 Φεβρουαρίου 2019 της καθημερινής δρομολογιακής γραμμής προς και από Πελοπόννησο 

– Θεσσαλονίκη δήλωσαν τα εξής:  

  Κύριες και κύριοι 

“Σήμερα κάτι καινούργιο γεννιέται στα συγκοινωνιακά δρώμενα της περιοχής Πελοποννήσου. Τα ΚΤΕΛ 

των περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας αθροίσανε δυνάμεις για την 

δημιουργία μιας καθημερινής γραμμής με στόχευση την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας προς και από 

Θεσσαλονίκη, καθώς και άλλους ενδιάμεσους σταθμούς όπως εκείνων της Λαμίας, Λάρισας, Κατερίνης, κ.α. 

Μ’ αυτό το καινοτόμο δημιούργημα συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης οι επιβάτες της Λακωνίας, Αρκαδίας, 

Αργολίδας και Κορινθίας συνταξιδεύουν πλέον άνετα από την περιοχή τους και μαζί για από και προς 



Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε όλοι οι επιβάτες μας να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθειά μας που στοχεύει την δική 

σας άνετη, γρήγορη, οικονομικότερη και καλύτερη συγκοινωνιακή σας εξυπηρέτηση. 

Εμείς σήμερα προσπαθούμε!!!! Εσείς με την συμμετοχή σας θα μας κρίνετε. 

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας» 

 

Οι Πρόεδροι των ΚΤΕΛ 

Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας 

Αργύρης Μαρούσης Νίκος Κουτσόγιωργας Παναγιώτης Μάρκελλος Δαμιανός Σταθάκος 

 


