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ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 2068/08-04-2022 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν.
Συρμαλένιου».
Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Αναφορά γνωρίζεται ότι κατά την τρέχουσα
δρομολογιακή περίοδο η νήσος Ανάφη εξυπηρετείται ως ακολούθως:
α) γραμμή Θήρα – Ανάφη και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την
εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου από το επιβατηγό – δρομολογιακό
(Ε/Γ-Δ/Ρ) «ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ» Ν.Θ. 64, δυνάμει σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με
ισχύ από 01/03/2022 μέχρι και την 31/10/2023.
β) γραμμή Πειραιάς ή Λαύριο – Θήρα – Ανάφη και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02)
δρομολογίων την εβδομάδα από το επιβατηγό – οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν.Ρ. 06,
δυνάμει σύμβασης απευθείας ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, με ισχύ από 01-03-2022 μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανωτέρω γραμμή του διαγωνισμού που διενεργείται
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Προκήρυξη. Επισημαίνεται ότι ο
ανωτέρω διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, καθόσον οι δύο από τις τρεις συμμετέχουσες
εταιρείες απέσυραν τις προσφορές τους και αναμένεται η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών
της τρίτης.
γ) γραμμή Σύρος – Πάρος – Νάξος – Φολέγανδρος – Σίκινος –- Ίος - Θηρασιά – Θήρα - Ανάφη
και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα κάθε Τρίτη και Σάββατο από
Σύρο, διανυκτέρευση στην Ανάφη και επιστροφή την επομένη, από το επιβατηγό - ταχύπλοο (Ε/ΓΤ/Χ) «ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ» Ν.Π. 10328, δυνάμει σύμβασης απευθείας ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
με ισχύ από 02/12/2021 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανωτέρω γραμμή του
διαγωνισμού που διενεργείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021
Προκήρυξη. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, καθόσον έχουν
κατατεθεί προσφορές από τρεις συμμετέχουσες εταιρείες και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του
ΣτΕ, από την οποία θα κριθεί η έκβασή του.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο
θαλασσίων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των
όποιων προβλημάτων προκύπτουν εγκρίνοντας αφενός έκτακτα δρομολόγια, αφετέρου έκτακτες
προσεγγίσεις πλοίων όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, χωρίς την επιπλέον
καταβολή οποιουδήποτε μισθώματος 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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