
            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πειραιάς, 09 Μαρτίου 2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                 Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/17578/2023/34

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                      

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Ε-mail : mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων 
             Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
             Τμήμα Αναφορών

Κοιν.: Βουλευτή κ. Ν. Συρμαλένιο
           

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
                           Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ:«Απάντηση  της υπ’  αριθ.  πρωτ.  1216/10-02-2023  Αναφοράς  του  Βουλευτή  κ.  Ν.
Συρμαλένιου».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Αναφορά γνωρίζεται ότι, με βάση το θεσμικό

πλαίσιο  του  ν.  4948/2022  (Α΄  125),  οι  πλοιοκτήτριες  εταιρείες  υποβάλλουν  μέχρι  την  31η

Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές

για την κάλυψη του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για την δρομολογιακή περίοδο

από την 01/11 κάθε έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους. Εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως

οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου,  το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

(Υ.ΝΑ.Ν.Π.)  προβαίνει  στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη

συμβάσεων  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  διάρκειας  από  ενός  έως  πέντε  ετών  για  την

αποκλειστική  εξυπηρέτηση  συγκεκριμένων  γραμμών,  άνευ  μισθώματος.  Στην  περίπτωση  που

ακόμα  δεν  καλύπτονται  πλήρως  οι  συγκοινωνιακές  ανάγκες,  μετά  από  γνωμοδότηση  του

Συμβουλίου  Ακτοπλοϊκών  Συγκοινωνιών,  στο  οποίο  συμμετέχουν  εκπρόσωποι  των

Επιμελητηρίων,  των πλοιοκτητών,  των ναυτικών πρακτόρων,  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.,

εκδίδεται  προκήρυξη για  την  εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών  με  σύναψη σύμβασης  ή

συμβάσεων  ανάθεσης  δημόσιας  υπηρεσίας  κατόπιν  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  έναντι

μισθώματος. 

Κατά  την  περίοδο  Ιανουαρίου  2023,  η νήσος  Κύθνος εξυπηρετήθηκε  ακτοπλοϊκά  ως

ακολούθως: 

i) στη γραμμή Πειραιάς -mail :  Κύθνος -mail :  Σέριφος – Σίφνος – Μήλος – Φολέγανδρος – Σίκινος – Ίος

– Θήρα και επιστροφή και μισθούμενο τμήμα: Μήλος – Φολέγανδρος – Σίκινος – Ίος – Θήρα και

επιστροφή,  με  την  εκτέλεση  τεσσάρων  (04)  δρομολογίων  την  εβδομάδα,  με  το  επιβατηγό  -mail : 

οχηματαγωγό (Ε/Γ-mail : Ο/Γ) «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» Ν.Π. 10638.  Σύμφωνα με σχετική απόφαση της

αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  Υ.ΝΑ.Ν.Π. το  παραπάνω  πλοίο  αντικαταστάθηκε  από  το  Ε/Γ-mail : Ο/Γ

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ  ΚΟΡΑΗΣ»  Ν.Π.  11800  από  11-mail : 01-mail : 2023  έως  31-mail : 01-mail : 2023,  για  τη  διενέργεια της

ετήσιας τακτικής του επιθεώρησης και συντήρησης.

ii)  στη  γραμμή  Σύρος –  Κύθνος –  Κέα –  Λαύριο και  επιστροφή,  με  σύμβαση ανάθεσης

δημόσιας  υπηρεσίας,  με  την  εκτέλεση  δύο  (02)  δρομολογίων  την  εβδομάδα, με  το  Ε/Γ-mail : Ο/Γ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Ν.Π. 10317.

Η μη προσέγγιση του Ε/Γ-mail : Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» στον λιμένα της Κύθνου κατά την

εκτέλεση των  δρομολογίων  της  17ης,  18ης και  26ης Ιανουαρίου 2023 οφείλεται  στις  δυσμενείς
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καιρικές  συνθήκες  που  επικράτησαν  τις  ως  άνω  ημερομηνίες,  συμφώνως  σχετικών

ημερολογιακών εγγραφών του Πλοιάρχου του πλοίου και  δήλωσής  του στην  τοπική Λιμενική

Αρχή.     

Σημειώνεται  ότι  το  Υπουργείο  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  σε  ένα  δυναμικά

μεταβαλλόμενο  δίκτυο  θαλάσσιων  συγκοινωνιών,  όπου  πολλές  φορές  λόγοι  ανωτέρας  βίας

ανακόπτουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή

προσπάθεια για την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, εγκρίνοντας αφενός έκτακτα

δρομολόγια, αφετέρου έκτακτες προσεγγίσεις πλοίων όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική

ανάγκη, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των

νησιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ
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