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Πειραιάς, 4/6/2021 

 

Θέμα: Ακτοπλοϊκή σύνδεση Καρπάθου – Κάσου 
Προς:  Υπουργό  Ναυτιλίας κ΄ Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ι. Πλακιωτάκη 

Κοιν:   1. Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη 

            2. Υφυπουργό ΥΝΑΝΠ κ. Κ. Κατσαφάδο 

            3. Γραμματέα ΥΝΑΝΠ Κ. Ευ. Κυριαζόπουλο 

            4. Βουλευτές Δωδεκανήσου 

            5. Περιφερειάρχη και μέλη ΠΣ Ν. Αιγαίου  

            6. Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ι. Νισύριο 

            7. Δήμαρχο Ηρωικής Ν. Κάσου κ. Μ. Ερωτόκριτο 

 

             Κύριε Υπουργέ, 
 

                  Ακριβώς ένα χρόνο μετά την από 23/6/21 επιστολή μας, την οποία και 

σας επισυνάπτουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στο όλο θέμα, 

λαμβανομένων υπόψη και των πρωτόγνωρων δεδομένων, που όλοι βιώνουμε και 

τα οποία δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο ότι αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση 

των νησιών μας της Καρπάθου και της Κάσου.  
 

             Λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη απόφαση του Σ.Α.Σ. για την 

εκτέλεση δρομολογίου προς τα νησιά μας, από το Ε/Γ - Ο/Γ ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι 

ευνόητο ότι η αβεβαιότητα και η ανησυχία των απανταχού συμπατριωτών μας 

έφτασε στην κορύφωσή τους, σχετικά με την δυνατότητα ασφαλούς εκτέλεσης 

ίσως του δυσκολότερου δρομολογίου της ακτοπλοΐας μας  και της πρόσδεσής του  

στα  λιμάνια μας,  αναλογιζόμενοι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εν λόγω 

πλοίου.  

 

               Με την βεβαιότητα ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα του όλου 

θέματος, παρακαλούμε όπως εξετάσετε άμεσα την δυνατότητα ικανοποίησης 

κατά το δυνατό των ακόλουθων αιτημάτων : 

  

               α. Την δρομολόγηση  πλοίου 1
ης

 κατηγορίας, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα έως και 12 χρόνια, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην από 23//6/21 

επιστολή μας  

                β. Την επέκταση εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και για 

τους συμπατριώτες της παροικίας μας, ενέργεια που θα τονώσει τις οικονομικές 

δραστηριότητες στα νησιά μας, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, δεδομένου 

ότι από το ποσό που προϋπολογίζεται κάθε χρόνο στον αντίστοιχο κωδικό, 

πάντοτε υπάρχει περίσσευμα.  

 



                 γ.   Την επέκταση εκτέλεσης  του ομολογουμένως πετυχημένου  

δρομολογίου ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ από 

ταχύπλοο. Προτεινόμενο διάστημα: Απρίλιος (Πάσχα) – Οκτώβριος.  

 

                     Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση και για την 

πραγματοποίηση συνάντησης, με γνώμονα τον κοινό μας στόχο, την καλύτερη δυνατή 

ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας. 

 
 

Ο Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας 

Δωδεκανησιακών  Σωματείων 

Γιάννης Φραγκούλης 
 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

 των Απανταχού 

Καρπαθίων 

Γιάννης Καραϊτιανός 
 

Ο Πρόεδρος  

του Συλλόγου 

των εν Ελλάδι Κασίων 

Μίνος Κομνηνός 
 

 


