
 

Ανακοίνωση – Ενημέρωση 

Με την υπ. Αριθ. Σύμβαση 2252.1.3.30/14981/2021 της 26ης Φεβρουαρίου 2021 μεταξύ του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και της ΑΝΕΝΔΥΚ εγκρίθηκε η αύξηση των δρομολογίων προς τη 

Γαύδο (3 δρομολόγια / εβδομάδα). Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε η δωρεάν μεταφορά των 

μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους της Γαύδου και των 

προστατευόμενων μελών τους, η παροχή υπηρεσίας μεταφορών επικινδύνων ή οχληρών 

φορτίων, καθώς και ζώντων ζώων κλπ. 

Πέραν των παραπάνω και έπειτα από αρκετές συζητήσεις, κυρίως δε, λόγω της αγαστής 

συνεργασίας του Δήμου μας με την ΑΝΕΝΔΥΚ, η εταιρία προχώρησε σε περαιτέρω παροχές 

προς τους κατοίκους μας και το νησί ευρύτερα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Παροχές που δεν εμπεριέχονται στη σύμβαση με το υπουργείο είναι οι 

παρακάτω: 

 Τροφοδοσία οικιών (μη επαγγελματικών χώρων) 

 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Γαύδο και τα ΙΧ τους 

 Ιατροί και τα ΙΧ τους (εν υπηρεσία) 

 Πυροσβέστες και τα ΙΧ τους (εν υπηρεσία) 

 Λιμενικοί για τη στελέχωση του τμήματος και τα ΙΧ τους 

 Αστυνομικοί για τη στελέχωση του τμήματος και τα ΙΧ τους 

 Υπάλληλοι Δασαρχείου και τα ΙΧ τους (εν υπηρεσία) 

 Άτομα που θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου 

 Απορριμματοφόρο Δήμου στο βραδινό δρομολόγιο 

 Αυτοκίνητα Δήμου Γαύδου μετά από κράτηση 

 Δωρεάν τα ΙΧ των μόνιμων κατοίκων και των δημοτών το Χειμώνα (1/11 έως 31/3) 

 Δωρεάν τα ΙΧ των μόνιμων κατοίκων στο βραδινό δρομολόγιο μετά από κράτηση 

για την περίοδο από 1/4 έως 31/10 

 Τα ΙΧ των μόνιμων κατοίκων το Καλοκαίρι (1/4 έως 31/10) – 10 ευρώ μετά από 

κράτηση ανά διαδρομή στα ημερήσια δρομολόγια 

 Εθελοντικές ομάδες (εμβολιασμοί – ιατρική βοήθεια – μαραθωνοδρόμοι κτλ) 

επιβάτες και ΙΧ 

 Κτηνοτρόφοι (για τη μεταφορά ζωωτροφών και ζώων) δωρεάν στο βραδινό 

δρομολόγιο μετά από κράτηση  

 Μεταφορά καυσίμων ΜΟΝΟ στο βραδινό δρομολόγιο για τους μόνιμους κατοίκους 

(οικίες) έκπτωση 50%. 

 Υπάλληλοι και αιρετοί του Δήμου και το ΙΧ τους (εν υπηρεσία)   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Προκειμένου να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία παρακαλούμε να έχετε μαζί 

σας: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το TAXIS 

 Προκειμένου να αποδεικνύεται η επαγγελματική ιδιότητα του κτηνοτρόφου 

χρειάζεται: βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ 

 Προκειμένου να αποδεικνύεται η ιδιότητα του Δημότη Γαύδου παρακαλούμε να 

έχετε μαζί σας: πιστοποιητικό γέννησης  


