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ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 4231/29-03-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα».
Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι, με βάση το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο (ν. 2932/2001 - Α΄145), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η
Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους για την κάλυψη των αναγκών του
ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για τη δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου
έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους. Εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του
μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στη δημοσίευση
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ
μισθώματος. Αν και με την ανωτέρω διαδικασία 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 τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, το επιβατηγό/οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.Π.
10599 εξυπηρετεί, μέσω σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, τη δρομολογιακή γραμμή: α)
Αστυπάλαια-Κως-Νίσυρος-Τήλος-Σύμη-Ρόδος και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου
την εβδομάδα, β) Κάλυμνος-Κως-Νίσυρος-Τήλος-Σύμη-Ρόδος και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01)
δρομολογίου την εβδομάδα, γ) Ρόδος-Μεγίστη και επιστροφή με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων
την εβδομάδα και δ) Ρόδος-Χάλκη και επιστροφή με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την
εβδομάδα.
Πέραν τούτου, η σύνδεση της Καλύμνου με τα λοιπά νησιά Δωδεκανήσων όσο και με την
ηπειρωτική Ελλάδα εξυπηρετείται με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, ως ακολούθως:
α) με το επιβατηγό - οχηματαγωγό - δρομολογιακό (Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ) «ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» Ν.Κ. 02,
στη γραμμή Κάλυμνος - Λέρος - Λειψοί - Πάτμος - Αρκιοί - Αγαθονήσι - Πυθαγόρειο Σάμου και
επιστροφή με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα,

β) με το Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ρ «ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» Ν.Κ. 02, στη γραμμή Κάλυμνος - Αστυπάλαια και
επιστροφή με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα,
γ) με το επιβατηγό - οχηματαγωγό - καταμαράν - ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Κ/ΡΑΝ-Τ/Χ) «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
ΠΡΑΪΝΤ» Ν.Ρ. 46, στη γραμμή Πυθαγόρειο - Πάτμος - Λειψοί - Λέρος - Κάλυμνος - Κως και επιστροφή με
την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 04-4-2022 έως
και 23-10-2022,
δ) με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ» Ν.Π. 12119, στη γραμμή Πειραιάς - Αστυπάλαια Κάλυμνος - Κως - Νίσυρος - Τήλος - Ρόδος και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την
εβδομάδα,
ε) με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ» Ν.Π. 12119, στη γραμμή Πειραιάς - Κάλυμνος - Κως Νίσυρος - Τήλος - Σύμη - Ρόδος και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα,
στ) με το επιβατηγό - δρομολογιακό (Ε/Γ-Δ/Ρ) «ΖΕΦΥΡΟΣ» Ν.Α. 08, στις γραμμές α) Λειψοί - Αγία
Μαρίνα Λέρου – Μυρτιές ή Πόθια Καλύμνου και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων
την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και β) Λειψοί - Αγία Μαρίνα Λέρου –
Μυρτιές ή Πόθια Καλύμνου – Μαστιχάρι Κω και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την
εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο,
ζ) με το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΖΕΦΥΡΟΣ» Ν.Α. 08, στη γραμμή Κάλυμνος - Ψέριμος - Μαστιχάρι Κω και
επιστροφή, με την εκτέλεση τριών δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο,
η) με το Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΪ» Ν.Κ. 224, στη γραμμή Κάλυμνος – Ψέριμος και επιστροφή με την
εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα τη χειμερινή περίοδο και πέντε (05) δρομολογίων την
εβδομάδα τη θερινή περίοδο.
Επιπρόσθετα η σύνδεση της Καλύμνου εξυπηρετείται από δρομολόγια άνευ επιδότησης ως
ακολούθως:
α) με το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Ρ. 38, στη γραμμή Ρόδος - Σύμη - Κως - Κάλυμνος
– Λέρος – Λειψοί – Πάτμος και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα τη
χειμερινή περίοδο και τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο,
β) με τα Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ» Ν.Κ. 09, Ε/Γ-Δ/Ρ «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΝΤΟΛΦΙΝ» Ν.Κ.628 και Ε/Γ-Δ/Ρ
«ΗΛΙΑΣ Τ.» Ν.Κ. 613, στη γραμμή Κάλυμνος – Μαστιχάρι Κω με οκτώ (08) δρομολόγια καθημερινά.
Αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης του σκέλους δρομολογιακής γραμμής «Αστυπάλαια –
Κως – Νίσυρος – Τήλος – Σύμη – Ρόδος» και επιστροφή που εξυπηρετείται από το Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ν.Π. 10599 κάθε Δευτέρα, ώστε να προστεθεί σε αυτό η Κάλυμνος, επισημαίνεται ότι στην υπ' αριθμ.
πρωτ. 2026/04-04-2022 επιστολή του Δήμου Αστυπάλαιας διατυπώνεται η μη σύμφωνη γνώμη του
Δήμου ως προς την εν λόγω τροποποίηση, καθόσον:
α) το συγκεκριμένο δρομολόγιο θεσπίστηκε για να συνδέσει την Αστυπάλαια με τις νήσους Κω
και Ρόδο λόγω της ελλιπέστατης συγκοινωνίας,
β) την ίδια ημέρα, που πραγματοποιείται το συγκεκριμένο δρομολόγιο, η Κάλυμνος συνδέεται με
τις νήσους Αστυπάλαια, Κω, Νίσυρο, Τήλο και Ρόδο με το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ
ΠΑΤΜΟΣ» Ν.Π. 12119,
γ) η ένταξη της Καλύμνου στο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΤΑΥΡΟΣ» Ν.Π. 10599 θα έχει σαν
αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ταξιδιού από Κω προς Αστυπάλαια από 3,5 σε 5,5 ώρες,
καθιστώντας το άγονο σε κίνηση και εντελώς άχρηστο για την Αστυπάλαια αλλά και την Κάλυμνο.
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά
μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια με

σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών, ενώ
παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση
της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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