
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                  Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2021
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                  Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/53785/2021/240

ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της υπ'  αριθ.  πρωτ.  7374/17-6-2021 Ερώτησης  των  Βουλευτών  κ.  Α.
Μιχαηλίδη και κας  Αικ. Νοτοπούλου».

Σε  απάντηση  της  εν  θέματι  Ερώτησης  και  όσον  αφορά  τα  θέματα  αρμοδιότητος  του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με το ερώτημα  για  την ένταξη στο Μεταφορικό Ισοδύναμο των μετ’ επιστροφής
εισιτηρίων  πολιτών  που  διαβιούν  εκτός  νησιών  και  επιθυμούν  να  τα  επισκεφθούν  για
τουριστικούς λόγους, σας γνωρίζουμε ότι οι δικαιούχοι Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους
(Α.ΝΗ.ΚΟ.) ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116).

Η ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της Χίου γίνεται με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
ως ακολούθως:

α)  με το επιβατηγό -  οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΜΥΚΟΝΟΣ» Ν.Π. 10882,  της
εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε., στις δρομολογιακές γραμμές:

- «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Καρλόβασι και επιστροφή» με την εκτέλεση ενός
δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 07/06 έως 05/09/2021.

- «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Βαθύ Σάμου – Άγιος Κήρυκος και επιστροφή» με
την  εκτέλεση  ενός  δρομολογίου  την  εβδομάδα  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  περιόδου,  με  την
υποχρέωση  προσέγγισης  του  πλοίου  στη  νήσο  Πάτμο,  άνευ  μισθώματος,  κατά  το  χρονικό
διάστημα από 07/06 έως 05/09/2021.

- «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Βαθύ Σάμου και επιστροφή» με την εκτέλεση ενός
δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 07/06 έως 05/09/2021 και

- «Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Βαθύ Σάμου και επιστροφή» με την εκτέλεση
ενός δρομολογίου την εβδομάδα για χρονικό διάστημα τριάντα εννέα εβδομάδων.
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β) με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ» Ν.Π. 12393, της εταιρείας ΚΙΑΡΑ Ν.Ε. στη δρομολογιακή
γραμμή  «Λαύριο –  Μεστά Χίου  - Άγιος Ευστράτιος – Λήμνος και επιστροφή»  με την εκτέλεση
ενός  δρομολογίου  την  εβδομάδα  για  το  χρονικό  διάστημα  από  07/06  έως  05/09/2021,  με
δυνατότητα προσέγγισης σ’ έναν ενδιάμεσο λιμένα μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ.

γ)  με  το  Ε/Γ-Ο/Γ  «ΝΗΣΟΣ  ΣΑΜΟΣ»  Ν.Π.  12396,  της  εταιρείας  ΧΕΛΛΕΝΙΚ  ΣΗΓΟΥΕΪΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε., στις δρομολογιακές γραμμές:

- «Χίος – Ψαρά και επιστροφή»  με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη
τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, καθώς και ενός επιπλέον δρομολογίου την εβδομάδα
τη θερινή περίοδο από 03/05 έως 26/09/2021, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά και 

- «Χίος – Οινούσσες και επιστροφή» με την εκτέλεση ενός δρομολογίου την εβδομάδα καθ’
όλη  τη  διάρκεια  της  δρομολογιακής  περιόδου,  καθώς  και  ενός  επιπλέον  δρομολογίου  την
εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 03/05 έως 26/09/2021, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά.

δ)  με  το  Ε/Γ-Ο/Γ  «ΨΑΡΑ  ΓΚΛΟΡΥ»  Ν.Π.12085, της  εταιρείας  ΑΓΙΑ  ΜΑΡΙΝΗ  Ι  Ν.Ε.  στη
δρομολογιακή γραμμή «Ψαρά – Χίος και επιστροφή» με έξι δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη
τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, πλην της θερινής περιόδου από 07/06 έως 05/09/2021,
οπότε και πραγματοποιούνται τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα και επιπλέον δύο δρομολόγια
το μήνα για μεταφορά καυσίμων και οχληρών φορτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής
περιόδου  και  στη  δρομολογιακή  γραμμή  «Ψαρά  –  Βολισσός –  Ψαρά»  για  την  εκτέλεση  έξι
δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 07/06 έως 05/09/2021 και

ε)  με  το  Ε/Γ-Ο/Γ  «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ  ΙΙΙ»  Ν.Χ.  424, του   ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΦΙΛΟΙ  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»  στη
δρομολογιακή γραμμή «Οινούσσες – Χίος και επιστροφή» για την εκτέλεση πέντε δρομολογίων
μεταφοράς  επιβατών  την  εβδομάδα  και  επιπλέον  δρομολογίων  τον  μήνα  για  τη  μεταφορά
καυσίμων και οχληρών φορτίων.

Επίσης, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο η νήσος Χίος εξυπηρετείται ακτοπλοϊκώς από
Πειραιά και με μη επιδοτούμενα δρομολόγια ως εξής:

α)  με  το  Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίο  «ΝΗΣΟΣ  ΣΑΜΟΣ» Ν.Π  12396  της  εταιρείας  ΧΕΛΛΕΝΙΚ  ΣΗΓΟΥΕΪΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. με τρεις προσεγγίσεις εβδομαδιαίως και 

β)  με  το  Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίο  «ΝΗΣΟΣ  ΡΟΔΟΣ»  Ν.Π  11520 της  ίδιας  εταιρείας  με  τέσσερις
προσεγγίσεις εβδομαδιαίως.

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  νησιών  και  εξετάζει  θετικά  κάθε  επιχειρηματική
πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για  τα  λοιπά  διαλαμβανόμενα στην  Ερώτηση θέματα  αρμόδια  να  απαντήσουν  είναι  τα
συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ



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


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2021
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/53785/2021/240


		2021-07-23T10:23:35+0300
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




