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ΘΕΜΑ: Σύμβαση Ανάθεσης για την Εξυπηρέτηση της Δρομολογιακής Γραμμής α.ΘΗΡΑ – 

ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ –ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και 

επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ –ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 

ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και γ.ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ –ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - 

ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

 

Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη θλίψη είδαμε τη Μήλο να μη συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση 

της ανάθεσης που περιλαμβάνει τη δρομολογιακή γραμμή α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 

ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ 

– ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και 

επιστροφή και γ.ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή 

Τα προβλήματα που προκύπτουν και που μπορούμε να σας τα απαριθμίσουμε είναι λίγο 

πολύ γνωστά. 

• Στην Κρήτη υπάρχει μεγάλη κοινότητα Μηλιών μαθητών οι οποίοι πλέον θα πρέπει 

να διανύσουν μια τεράστια απόσταση, 475 χιλιομέτρων και ταξίδι τουλάχιστον 2 

ημερών για να επιστρέψουν σπίτι τους. Προφανώς το κόστος της μετακίνησης αυτής 

είναι δυσβάσταχτο για τη μέση οικογένεια ακόμα και την βοήθεια του νησιωτικού 

ισοδύναμου. 

• Θα υπάρξουν προβλήματα τροφοδοσίας τόσο στο νησί μας όσο και στις Δυτικές 

Κυκλάδες. Πλέον θα παραμείνει μόνο ένα πλοίο που να εξυπηρετεί εμάς, όπως και 

την Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο και Κίμωλο και αυτό μόνο για 3 μέρες την εβδομάδα. Όταν 

λόγω απαγορευτικού προκύψει ανεκτέλεστο δρομολόγιο το νησί μας μπορεί να 

μείνει χωρίς τροφοδοσία για μια εβδομάδα, ίσως και περισσότερο. Επίσης, επειδή 

όλα τα φορτηγά τροφοδοσίας θα μεταφέρονται μόνο από ένα πλοίο και θα 

περιλαμβάνει και το σύνολο αυτών της Μήλου θα περνάει ακόμα περισσότερος 

Μήλος 30-10-2022 

Αριθμ. Πρωτ: 2 

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας 

Υπόψη: Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Πλακιωτάκη Ι. 

Κοινοποίηση: 

1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε. 

2. Δήμος Μήλου 

3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

4. Βουλευτές Κυκλάδων 

5. M.M.E. 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

