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ΠΡΟΣ 
-Τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής  
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη  
-Το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων  
κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο 
-Το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής  
κ. Μανώλη Κουτουλάκη  
-Μέλη  Σ.Α.Σ. 
-ΥΝΑΝΠ/ΔΘΣ/ΤΜΗΜΑ 1 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
-Γραφείο Πρωθυπουργού   
-Βουλευτές Νομού Κυκλάδων   
 

 
ΘΕΜΑ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΕΜΟΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ     
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Αξιότιμοι κύριοι,  
 

Ενόψει της συνεδρίασης του ΣΑΣ την Παρασκευή 24.02.2023, επανερχόμαστε προκειμένου να 

θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω θέματα:    
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α) Την αναγκαιότητα έγκρισης των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΕΜΟΣ που έχουν 

κατατεθεί από τον Όμιλο Ευγενίδη, έναν Όμιλο με σοβαρή & υπεύθυνη  παρουσία στο χώρο,  

για τους λόγους που ήδη σας έχουν γνωστοποιηθεί και είναι οι εξής:   

-Με τη δρομολόγηση του πλοίου καλύπτεται το κενό που υπάρχει εδώ και χρόνια στη  
γραμμή των Δυτικών Κυκλάδων, η οποία εξυπηρετείται με ένα συμβατικό πλοίο, το Ε/Γ-Ο/Γ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι, παρόλο που η γραμμή εξυπηρετείται  με 
συνέπεια και υπευθυνότητα από την εταιρεία ZANTE FERRIES-ANMEZ A.E., δεν είναι εφικτό να 
καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες της (διαπιστωμένη πληρότητα γκαράζ σχεδόν σε κάθε 
δρομολόγιο, αδυναμία κάλυψης των αυξημένων απαιτήσεων μετακίνησης επιβατών και οχημάτων 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αρνητικές συνέπειες ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, σε 
περίπτωση βλάβης του πλοίου, λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας του κ.λπ.). Επιπλέον, με τη 
δρομολόγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΕΜΟΣ, την ποιότητά του, το μέγεθος και τα δρομολόγια που έχουν 
κατατεθεί, λύνεται σε απόλυτο βαθμό το παραπάνω πρόβλημα, ενώ παράλληλα τα νησιά 
αποκτούν καθημερινή σύνδεση με τον Πειραιά σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αντί των 
τριών (3) δρομολογίων που εκτελούνται σήμερα. Έτσι ικανοποιείται ένα από τα πάγια αιτήματα 
των Δήμων και των τοπικών φορέων για αυξημένα δρομολόγια και αντιμετωπίζεται το ζήτημα 
της ανασφάλειας που διακατέχει τους κατοίκους λόγω της αδυναμίας καθημερινής ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης με τον Πειραιά για θέματα υγείας, τροφοδοσίας, έκτακτες ανάγκες κ.λπ. 

 

β) Σχετικά με τη μη ανάρτηση στο  Σύστημα  Κρατήσεων  και Έκδοσης Εισιτηρίων των 
δρομολογίων του μοναδικού συμβατικού πλοίου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ. Τονίζουμε ότι  
με  τη  μη  έγκαιρη ανάρτηση των  δρομολογίων  του  Ε/Γ-Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΣΟΛΩΜΟΣ,  
προκαλούνται τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία  των  νησιών μας,  αφαιρείται από 
το επιβατηγό κοινό η δυνατότητα  επιλογής  πλοίου – δρομολογίου, η οποία, όπως είναι φυσικό, 
συνδέεται και με το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων!    

 
Κατόπιν των ανωτέρω: 

-Παρακαλούμε να θεωρήσετε ως επιτακτική την ανάγκη άμεσης έγκρισης των αιτηθέντων 

δρομολογίων για τη δρομολόγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΕΜΟΣ, ώστε τα δρομολόγιά του -από 

01.06.2023 έως 31.05.2024- να διατεθούν άμεσα στην αγορά μέσω των συστημάτων κρατήσεων 

και να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες να επιλέξουν τρόπο μετακίνησης 

και εν συνεχεία να προχωρήσουν στις κρατήσεις καταλυμάτων και γενικά στην οργάνωση του 

ταξιδιού τους/των διακοπών τους.  

-Για τον ίδιο λόγο, παρακαλούμε να θεωρήσετε ως επιτακτική την ανάγκη άμεσης 

ανάρτησης των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ και να μας  κάνετε γνωστούς 

τους λόγους για τους οποίους το μοναδικό συμβατικό πλοίο που εξυπηρετεί τα  νησιά μας αυτή 

τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει τα δρομολόγιά του, ούτε καν για την περίοδο 

του Πάσχα!!!   

Θεωρούμε αδιανόητο τη δεδομένη χρονική στιγμή ο επισκέπτης για την περίοδο του 

καλοκαιριού να μπορεί να εξασφαλίσει τη μετακίνησή του μόνον με ταχύπλοο πλοίο με πολύ 

υψηλό εισιτήριο, χωρίς εναλλακτική πρόταση, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για την 

επιλογή των νησιών μας ως τουριστικού προορισμού για μεγάλο αριθμό εν δυνάμει επισκεπτών.  

Αναμένουμε τις ενέργειές σας για τη διασφάλιση των συμφερόντων των νησιών μας, 

επισημαίνοντας ότι θεωρούμε όφελος των τοπικών κοινωνιών μας τον υγιή ανταγωνισμό και 

όχι τη μονοπωλιακή τακτική!   

 



Με τιμή, 

Η Δήμαρχος Σίφνου 
 
 

Μαρία Εμμ. Ναδάλη 
 

Ο Δήμαρχος Μήλου 
 
 

Μανώλης  Μικέλλης 

Ο Δήμαρχος Σερίφου 
 
 

Κώστας Ρεβίνθης   

 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Σίφνου – Κιμώλου  
 
 

Απόστολος Διαμαντής 
 
 

Η παρούσα επιστολή προσυπογράφεται: 
  

α) Από Φορείς – μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Σίφνου, όπως παρακάτω:   
 

Σύλλογος Επαγγελματιών & Εμπόρων Σίφνου 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ.   
 

 
Εξωραϊστικός  Σύλλογος Πλατύ Γιαλού «Η Πρόοδος» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ 
Πρόεδρος Δ.Σ.   

 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Φάρου    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΗΣ 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Εξωραϊστικός Σύλλογος «Το Βαθύ της Σίφνου» 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΝΑΚΗΣ  

Πρόεδρος Δ.Σ.   
 

Εξωραϊστικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Κάστρου» 
ΟΘΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ.   

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου  
ΚΩΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ   

Πρόεδρος Δ.Σ.  
 

 Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι» 
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΚΑΡΓΙΟΥ  

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Εκπρόσωπος  
του Σωματείου Αγγειοπλαστών Σίφνου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ   
 

 

β) Από τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Σίφνου: 
 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΙΟΣ 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 
γ) Από φορείς Μήλου, όπως παρακάτω:   
 

Σωματείο Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων   Δωματίων Μήλου   
Μάλλης Γεώργιος   

Πρόεδρος Δ.Σ.  
 
 

Σωματείο Ξενοδόχων Μήλου  
Μωραΐτης Δημήτριος 

Πρόεδρος Δ.Σ.   
 

Σύνδεσμος Επαγγελματιών  & Βιοτεχνών Μήλου 
Μάλλης Ιωάννης 

Πρόεδρος Δ.Σ.  



 
δ) Από φορείς Σερίφου, όπως παρακάτω:   
 

Σύλλογος Εμπόρων & Επαγγελματιών Σερίφου 
Γιώργος Νικολάου 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

Σύλλογος Καταλυμάτων Σερίφου  «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 
Ηλίας Χαρτοφύλαξ 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


