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Θέμα:  “Ενδοκυκλαδικά δρομολόγια” 

 

 Ενόψει του επανακαθοριςμού των ενδοκυκλαδικών δρομολογύων, θα θϋλαμε να 

ςασ επιςημϊνουμε ξανϊ κϊποιουσ παρϊγοντεσ που πιςτεύουμε ότι πρϋπει να ληφθούν 

υπόψη κατϊ τον καθοριςμό των δρομολογύων αυτών. 

 Εύναι γνωςτό ότι το νηςύ μασ, ιδύωσ μετϊ το 2012 ϋχει ελϊχιςτεσ δημόςιεσ 

υπηρεςύεσ. Μϋχρι και η ΔΟΤ ϋχει μεταφερθεύ ςτη ύρο. Έχουμε ϋνα Κϋντρο Τγεύασ με 

πολλϋσ ελλεύψεισ και το οπούο βϋβαια δεν μπορεύ να καλύψει τισ ανϊγκεσ του πληθυςμού 

των 10.000 μονύμων κατούκων του νηςιού μασ και των εκατοντϊδων χιλιϊδων επιςκεπτών 

του το καλοκαύρι. ύμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα του Λιμεναρχεύου Σόνου, το Λιμϊνι τησ 

Σόνου εύχε περύπου 800.000 αφιξοαναχωρόςεισ κατϊ το 2016, ενώ ϊλλεσ χρονιϋσ οι 

αφιξοαναχωρόςεισ ξεπερνούν το 1.000.000.  

 Η ςύνδεςη τησ Σόνου με τη Ραφόνα και εν μϋρει με τον Πειραιϊ κρύνεται ςε γενικϋσ 

γραμμϋσ ικανοποιητικό. 

 Ωςτόςο οι περιςςότερεσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ βρύςκονται ςτη ύρο και πρϋπει οι 

Σηνιακού να μεταβαύνουμε ςτη ύρο για τισ περιςςότερεσ ςυναλλαγϋσ μασ με αυτϋσ. 

Αναφϋρουμε ενδεικτικϊ μερικϋσ: ΔΟΤ, ΕΥΚΑ, Περιφϋρεια, Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη, 

Δαςικό, Κτηματικό Τπηρεςύα, Ελεγκτικό υνϋδριο, Πολιτικϊ, Ποινικϊ και Διοικητικϊ 

Δικαςτόρια, Ειςαγγελύα κλπ. Σο ςημαντικότερο εύναι ότι η ύροσ ϋχει το Νοςοκομεύο, το 

οπούο θϋλοντασ και μη πολλού ςυμπολύτεσ μασ επιςκϋπτονται ςυχνότατα για εξετϊςεισ, 

επεμβϊςεισ ό θεραπεύεσ.  

 Μϋχρι πριν από 1 χρόνο περύπου τα ενδοκυκλαδικϊ δρομολόγια εξυπηρετούςαν ςε 

γενικϋσ γραμμϋσ τισ ανϊγκεσ ςύνδεςησ του νηςιού μασ με τη ύρο. Βϋβαια ςυνόθωσ 

κυκλοφορούςε το ϋνα από τα δύο πλούα, με αποτϋλεςμα πολλϊ δρομολόγια να μϋνουν 

mailto:dt@1516.syzefxis.gov.gr


ανεκτϋλεςτα. Ωςτόςο προβλϋπονταν τουλϊχιςτον 2 ημϋρεσ με μετϊβαςη ςτη ύρο και 

επιςτροφό αυθημερόν. 

 όμερα τα ενδοκυκλαδικϊ δρομολόγια δεν ϋχουν κανϋνα δρομολόγιο που να μπορεύ 

κϊποιοσ να πϊει από την Σόνο ςτη ύρο και να επιςτρϋψει την ύδια μϋρα!  

 Σα δρομολόγια των πλούων τησ γραμμόσ που ςυνδϋουν την Σόνο με τη ύρο εύναι 

κϊθε μϋρα αναχώρηςη από Σόνο 15.00 και επιςτροφό από ύρο την επόμενη μϋρα ςτισ 

11.30. Σο καλοκαύρι και αυτό το δρομολόγιο δεν εκτελεύται κϊθε μϋρα, αλλϊ κϊθε δεύτερη 

μϋρα. Δηλαδό το καλοκαύρι φεύγεισ από την Σόνο ςόμερα Δευτϋρα 15.00 και πρώτο πλούο 

για να επιςτρϋψεισ εύναι  την Σετϊρτη ςτισ 11.30.... Δηλαδό δύο διανυκτερεύςεισ 

υποχρεωτικϊ.... 

 Εύναι πολύ δύςκολο ςτην εποχό μασ να εύναι υποχρεωμϋνοι όλοι οι Σηνιακού να 

διανυκτερεύουν ςτη ύρο για οποιονδόποτε λόγο τουσ υποχρεώςει να μεταβούν εκεύ. 

Όμωσ με τα ςημερινϊ δρομολόγια δεν γύνεται διαφορετικϊ. Πολλού ςυμπολύτεσ μασ δεν 

μπορούν να καλύψουν τα ϋξοδα που απαιτούνται για τη διαμονό τουσ ςτη ύρο και ϋτςι 

δεν μπορούν να κϊνουν τισ δουλειϋσ τουσ ό να φροντύςουν την υγεύα τουσ. 

 Με λύγα λόγια, υπϊρχει μεγϊλη ανϊγκη να ςυνδϋεται η Σόνοσ με τη ύρο 

τουλϊχιςτον δύο ημϋρεσ καθημερινϋσ με τον εξόσ τρόπο: 

 Αναχώρηςη από Σόνο 08.00 ό το αργότερο 09.00 το πρωύ, ϊφιξη ςτη ύρο 09.00 ό 

το αργότερο 10.00 και επιςτροφό από τη ύρο ςτην Σόνο κατϊ τισ 16.00 ό 17.00 το 

απόγευμα. Με τον τρόπο αυτό οι Σηνιακού θα ϋχουν αρκετό χρόνο για να κϊνουν τισ 

δουλειϋσ τουσ ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ τησ ύρου ό να κϊνουν τισ εξετϊςεισ τουσ ςτο 

νοςοκομεύο και να επιςτρϋψουν την ύδια μϋρα ςτην Σόνο. 

 Επιπλϋον των δύο δρομολογύων αυθημερόν μετϊβαςησ επιςτροφόσ (πχ ϋνα Πϋμπτη 

και ϋνα Παραςκευό), θα μπορούςε να υπϊρχει και ϋνα δρομολόγιο μύα τρύτη ημϋρα (πχ 

Σετϊρτη) που θα μπορούςε να επιςτρϋφει ςτην Σόνο το βρϊδυ, ότοι να αναχωρεύ από τη 

ύρο κατϊ τισ 20.00 και να φτϊνει ςτην Σόνο ςτισ 21.00. Σο πλούο αυτό θα εξυπηρετούςε 

και τουσ Μυκονιϊτεσ, οι οπούοι ςτη ςυνϋχεια θα μπορούςαν να πϊρουν το πλούο τησ 

γραμμόσ και να επιςτρϋψουν ςτο νηςύ τουσ. 

 Μϋχρι πριν ϋνα χρόνο τα ενδοκυκλαδικϊ δρομολόγια όταν ςε αυτϊ τα πλαύςια που 

ςασ περιγρϊφω ανωτϋρω και ςε γενικϋσ γραμμϋσ ικανοποιούςαν τισ ανϊγκεσ του νηςιού 

μασ. Ωςτόςο χωρύσ ποτϋ να ενημερωθούμε για το λόγο, τον τελευταύο χρόνο 

τροποποιόθηκαν τα ενδοκυκλαδικϊ δρομολόγια με τρόπο που δεν εξυπηρετούν καθόλου 

την Σόνο. Σα τροποποιημϋνα δρομολόγια εξυπηρετούν ελϊχιςτουσ ςυμπολύτεσ μασ, 



γεγονόσ το οπούο θα φαύνεται από τον αριθμό των ειςιτηρύων, ενώ κϊποιεσ ημϋρεσ 

ςυμπύπτουν με τα δρομολόγια των πλούων τησ γραμμόσ και ϋτςι δεν εξυπηρετούν. 

 Θα όταν χρόςιμο να υπϊρχει ϋνα δρομολόγιο το οπούο εύτε απευθεύασ, εύτε με 

ανταπόκριςη με πλούο τησ γραμμόσ, θα ςυνδϋει την Σόνο με την Πϊρο, ϋςτω μύα φορϊ την 

εβδομϊδα. Σο δρομολόγιο αυτό θα βοηθόςει ςτην τουριςτικό και εμπορικό ςυνεργαςύα 

μεταξύ των δύο νηςιών, με αποτϋλεςμα την περαιτϋρω ανϊπτυξη τησ τουριςτικόσ κύνηςησ, 

τησ γεωργικόσ παραγωγόσ, τησ κτηνοτροφικόσ δραςτηριότητασ, τησ μεταπούηςησ και 

γενικότερα όλησ τησ πρωτογενούσ και δευτερογενούσ παραγωγόσ των δύο νηςιών. 

 Για το ςυνολικό πρόγραμμα των ενδοκυκλαδικών δρομολογύων θεωρούμε 

απαραύτητο να ληφθούν υπόψη τα δρομολόγια των πλούων τησ γραμμόσ και να 

ςυνδυαςτούν τα ενδοκυκλαδικϊ δρομολόγια με τα πλούα τησ γραμμόσ. Ο ςυνδυαςμόσ 

αυτόσ θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να εξυπηρετηθούν περιςςότεροι νηςιώτεσ με λιγότερα 

ϋξοδα για το κρϊτοσ, ενώ με τη μεύωςη των δρομολογύων αυτών, θα μπορούν να 

προςτεθούν δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται με ϊλλο τρόπο, όπωσ τα ανωτϋρω 

αναφερόμενα δρομολόγια που ζητϊμε για το νηςύ μασ. 

 Δεν εύναι εύκολο μϋςα ςε 2 ςελύδεσ να κϊνεισ κϊποιο ςτεριανό, κοινωνό των 

προβλημϊτων που αντιμετωπύζουμε εμεύσ οι νηςιώτεσ ςτα νηςιϊ μασ. Θϋλουμε να 

καταλϊβετε  ότι το πρόβλημα τησ ϋλλειψησ δρομολογύου πλούου για τη ύρο με επιςτροφό 

αυθημερόν, εύναι ςοβαρό κοινωνικό πρόβλημα του νηςιού μασ, το οπούο πλόττει τισ 

φτωχότερεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, τουσ ςυνταξιούχουσ, τουσ δημόςιουσ και ιδιωτικούσ 

υπαλλόλουσ, τουσ ανϋργουσ κλπ. 

 Παρακαλούμε λοιπόν να επανακαθοριςτούν τα δρομολόγια και να γύνουν όπωσ και 

ςτο παρελθόν δηλαδό 3 μεταβϊςεισ αυθημερόν ςε ημϋρεσ καθημερινϋσ (κατϊ προτύμηςη 

Πϋμπτη και Παραςκευό), με αναχώρηςη από Σόνο 08.00 το πρωύ και επιςτροφό από ύρο 

16.00 το απόγευμα και μύα ημϋρα καθημερινό (κατϊ προτύμηςη Σετϊρτη) ϋνα δρομολόγιο 

μόνο επιςτροφόσ από τη ύρο για Σόνο ςτισ 20.00 το βρϊδυ. 

 Σϋλοσ παρακαλούμε να εξεταςτεύ από εςϊσ το μεταφορικό ιςοδύναμο των 

ειςιτηρύων, αφού η Σόνοσ ϋχει το ακριβότερο ειςιτόριο από όλο το Αιγαύο. 

  
Ο Δήμαρχοσ Σήνου  

 

ίμοσ Ορφανόσ  

 



Πίνακασ Αποδεκτών 

Για ενέργεια 

      -      Τπουργό Ναυτιλίασ & Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ 

κ. Κουρουμπλό Παναγιώτη  

 - Γενικό Γραμματέα Τ.Ε.Ν.Ν.Π. & Πρόεδρο .Α.. 

 κ. Καλαματιανό Διονύςιο 

-       Δήμαρχο Μήλου & Πρόεδρο Σουριςτικήσ Ανάπτυξησ Κ.Ε.Δ.Ε. 

  κ. Δαμουλϊκη Γερϊςιμο   

 

Για Κοινοποίηςη 

  

- Βουλευτέσ Κυκλάδων  

 Συρμαλένιος Νικόλαος 

 Συρίγος Αντώνιος 

 Μανιός Νικόλαος 

 Βρούτσης Ιωάννης 
 

- Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου  

κ. Φατζημϊρκο Γεώργιο 

-       Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων  

 κ. Λεονταρύτη Γεώργιο  

- Κ.Ε.Δ.Ε. 

- Π.Ε.Δ.  Νοτίου  Αιγαίου 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


