




Μήνυμα Προέδρου

Η συνεχιζόμενη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας βρίσκει την επιβατηγό ναυτιλία αντιμέτωπη με ένα 
αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον γεγονός το οποίο υπαγορεύει στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες, 
σημειωτέον, είναι επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου, τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τους.

Από τη μία η ραγδαία συρρίκνωση του εισοδήματος των περισσότερων νοικοκυριών και από την άλλη η 
εφαρμογή δυσμενών μέτρων για το νησιωτικό χώρο, όπως είναι η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών 
Φ.Π.Α και η αύξηση του στο 24% στις μεταφορές, υποχρεώνουν, χάριν της ανάπτυξης των αγαπημένων μας 
νησιών και των κατοίκων τους να ενισχύσουμε, ότι περαιτέρω, την κοινωνική πολιτική της Dodekanisos 
Seaways μέσω ενός γενναίου προγράμματος προσφορών και εκπτώσεων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε 
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, σε κοινωνικούς φορείς με αναγνωρισμένη την προσφορά τους, σε 
πλατιές επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, σε στρατιωτικούς και 
οπλίτες, σε αναξιοπαθούντες και σε άτομα που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, λόγω χρόνιων παθήσεων και 
μεταβαίνουν κάθε τόσο από νησί σε νησί. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο μειώσαμε ή εξαλείψαμε τις αρνητικές παρενέργειες των δυσμενών μέτρων για τις 
κοινωνίες των νησιών μας, οι οποίες , από της ιδρύσεως της εταιρείας μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη 
τους, δημιουργώντας μιαν ισχυρή σχέση μεταξύ μας.

Η κοινωνική αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία, η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η διαρκής εκπαίδευση των πληρωμάτων, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και η αξιοποίηση των 
σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν για μας τις σταθερές αρχές και αξίες, με τις οποίες θα πορευθούμε και στο 
μέλλον.

Και οφείλω να επισημάνω εδώ ότι, δεν θα είχαμε επιτύχει, όσα μέχρι τώρα καταφέραμε, χωρίς την τεράστια 
συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Για την εταιρεία, καρδιά και ψυχή της είναι οι άνθρωποί της, διοικητικό προσωπικό, πληρώματα και 
συνεργάτες.

Είναι ο μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας και η εταιρεία είναι ο μοχλός ανάπτυξης των αγαπημένων μας νησιών, 
από το ακριτικό Καστελόριζο μέχρι τη Σάμο.

Όλοι μαζί ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Γεώργιος Σπανός
Πρόεδρος 
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H εταιρεία

H Dodekanisos Seaways δραστηριοποιείται, επί 17 χρόνια, στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, στα Δωδεκάνησα και νησιά του Β.Α. 
Αιγαίου, με καθημερινά δρομολόγια καλύπτοντας συνολικά 17 προορισμούς. Στόχος της είναι να προσφέρει στο επιβατικό κοινό 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με ασφάλεια, ταχύτητα και συνέπεια. Διαθέτει δύο επιβατηγά οχηματαγωγά ταχύπλοα καταμαράν, 
το Dodekanisos Express και το Dodekanisos Pride, καθώς και το επιβατηγό οχηματαγωγό  Παναγία Σκιαδενή και προορισμοί της 
είναι η Ρόδος, Σύμη, Πανορμίτης Σύμης, Κως, Κάλυμνος, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αγαθονήσι, Καστελόριζο, Χάλκη, Τήλος, 
Νίσυρος, Αρκοί, Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι. Η Dodekanisos Seaways βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία της χρονιάς 
2015, από τους Lloyd's List στο πλαίσιο των Greek Shipping Awards 2015.

Δωδεκάνησα 
& Νησιά του Β.Α. Αιγαίου

Το «Θαλάσσιο Μετρό» 
της Δωδεκάνησου

Σημαντικός στόχος της εταιρείας εξαρχής υπήρξε η πύκ-
νωση των δρομολογίων των δύο ταχύπλοων καταμαράν 
ώστε και τα μικρότερα νησιά να έχουν, κατά το δυνατόν, 
τον μεγαλύτερο αριθμό προσεγγίσεων την εβδομάδα.

Εναλλάξ τα ταχύπλοα καλύπτουν συνολικά 17 προορισμούς στις ακόλουθες γραμμές:

•  Ρόδος - Σύμη - Κως - Κάλυμνος - Λέρος - Λειψοί - Πάτμος - Αγαθονήσι και επιστροφή

•  Ρόδος - Χάλκη - Τήλος - Νίσυρος - Κως - Κάλυμνος και επιστροφή

•  Ρόδος - Καστελόριζο και επιστροφή (από 15 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου)

•  Σάμος - Φούρνοι - Ικαρία - Αγαθονήσι - Αρκοί - Πάτμος - Λειψοί - Λέρος
η    Κάλυμνος - Κως - Ρόδος και επιστροφή (από την 1  Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου)

•  Ρόδος - Σύμη - Κως - Κάλυμνος - Λέρος - Πάτμος - Σάμος

•  Ρόδος - Πανορμίτης - Σύμη - Ρόδος

Βασική, επίσης, αρχή για την εταιρεία αποτελεί η συνέπεια και η ακρίβεια στις προγραμματισμένες ώρες αφιξοαναχώρησης των 
πλοίων της σε κάθε λιμάνι.

Δεν είναι, επομένως, τυχαίο ότι οι άνθρωποι των νησιών μας αποκαλούν τα πλοία μας  «Θαλάσσιο Μετρό» της Δωδεκανήσου.
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Τα πλοία μας

Η Dodekanisos Seaways ιδρύθηκε το 1999, με αρχικό στόχο να καλύψει τις ενδοδωδεκανησιακές θαλάσσιες μεταφορές 
επιβατών και εμπορευμάτων, μετά το ναυάγιο της ΔΑΝΕ.  

Τον Απρίλιο του 2000 δρομολογήθηκε το νεότευκτο ταχύπλοο καταμαράν Dodekanisos Express, ένα πλοίο μήκους 40μ., με 
δυνατότητα μεταφοράς 337 επιβατών, 6 Ι.Χ. αυτοκινήτων και ημιφορτηγών καθώς και εμπορευμάτων, κυρίως νωπών αγροτικών 
προϊόντων και αλιευμάτων στους δύο ψυκτικούς θαλάμους που διαθέτει, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή 
τομέα. Με υπηρεσιακή ταχύτητα 30 μιλίων την ώρα και ύψιστη ασφάλεια το πρώτο ταχύπλοο της εταιρείας, σε συνδυασμό με τις 
άριστες υπηρεσίες του πληρώματος, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού της Δωδεκανήσου.

Τον Ιούνιο του 2005 αποκτήθηκε το νεότευκτο, επίσης, αδελφό πλοίο Dodekanisos Pride με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά 
και δυνατότητα μεταφοράς 280 επιβατών και 9 ΙΧ αυτοκινήτων.

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2011 η εταιρεία απέκτησε το συμβατικό φέρι μποτ Παναγία Σκιαδενή, το οποίο, μέχρι σήμερα, 
εξυπηρετεί αποκλειστικά τη γραμμή της Σύμης, συμβάλλοντας εντυπωσιακά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του 
νησιού. Το Παναγία Σκιαδενή έχει μήκος 83,7μ., πλάτος 13,5μ., αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 17 κόμβων, και έχει δυνατότητα 
μεταφοράς 700 επιβατών και 115 οχημάτων.

Dodekanisos Express

Παναγία Σκιαδενή

Τα δύο καταμαράν με τη μεγάλη ταχύτητα τους και το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της με τα πολυτελή σαλόνια 
του, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των θαλάσσιων συγκοινωνιών της 
Δωδεκανήσου, αναδεικνύοντας κυρίως τα μικρότερα νησιά, τα οποία επί μακρόν ζούσαν σε συνθήκες απομόνωσης.

Dodekanisos Pride



Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασική αντίληψη για την Διοίκηση της Dodekanisos Seaways είναι ότι οι εργαζόμενοι της, στα γραφεία και στα πλοία, αποτελούν 
την καρδιά και την ψυχή της εταιρείας.

Με τη διαρκή εκπαίδευσή τους, με την ευγένεια και την αφοσίωσή τους στις αρχές και αξίες της εταιρείας, και την παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην εδραίωση της καλής φήμης της όχι μόνο στα Δωδεκάνησα αλλά 
σε πανελλήνια κλίμακα και, φυσικά, στην ανάπτυξή της.

Με αυστηρά κριτήρια επιλογής η εταιρεία, από της ιδρύσεώς της, στηρίχθηκε στην επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
ικανότητές Δωδεκανήσιων ναυτικών και δεν είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των 
εργαζομένων, σε όλες τις ειδικότητες, έχουν καταγωγή από τα νησιά μας.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται στους 65, εκ των οποίων 45 στα πλοία και 20 στα γραφεία.

Πολιτική της εταιρείας αποτελεί η συνεχής εξασφάλιση άριστου εργασιακού κλίματος σε πλοία και γραφεία και παράλληλα η 
απόλυτη εφαρμογή των συμβάσεων και των νόμων, σε ό,τι αφορά τα μισθοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους.   

Βραβεία

Η Dodekanisos Seaways είναι μια από τις πλέον πολυβραβευμένες ναυτιλιακές εταιρείες σε πανελλήνιο επίπεδο. Το 2015, για τη 
συνολική δράση της βραβεύτηκε από τη Lloyd's List ως η «Καλύτερη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία για το 2015», βραβείο που έχουν 
αποσπάσει κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Σε ό,τι αφορά τα Δωδεκάνησα, όπου και δραστηριοποιείται από της ιδρύσεώς της έχει αποσπάσει δεκάδες τιμητικές διακρίσεις 
για τη συνολική προσφορά της στην ανάπτυξη των νησιών μας, σε όλους τους τομείς.

GREEK SHIPPING AWARDS 

Καλύτερη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία 
για το 2015

Ειδικότερα: 

Σημαντικές, ωστόσο, είναι και οι τιμητικές διακρίσεις που έχει αποσπάσει η Dodekanisos Seaways από κοινωνικούς φορείς της 
Ρόδου και άλλων νησιών για την κοινωνική προσφορά.

Μεταξύ των φορέων ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες «ΕΛΠΙΔΑ» για τη μόνιμη στήριξή του, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός «για την πολύτιμη και συνεχή προσφορά του κ. Σπανού, στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί, η Λέσχη LIONS 
Ρόδου, ο Σύλλογος Αιμοδοτών κ.α.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η εταιρεία έχει βραβευτεί από τον Δήμο Ρόδου για την συμβολή της στην τουριστική προβολή του 
νησιού και από το Λιμεναρχείο Ρόδου, σε ένδειξη τιμής στον πρόεδρο της για την προσφορά του. 

• Το 2009, με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου, τιμήθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Γεώργιος 
Σπανός «για τη συμβολή του στην αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στον νομό μας και την εξυπηρέτηση των νησιών μας».

• Το 2012, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου τιμήθηκε «σε αναγνώριση της μεγάλης συμβολής της στην 
τουριστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του νησιού της Αποκάλυψης».

• Την ίδια  χρονιά τιμήθηκε από τον Δήμο Χάλκης για την αναβάθμιση των θαλασσίων συγκοινωνιών του νησιού και την τουριστική 
ανάπτυξή του.

• Το 2015, ο Δήμος Λειψών ανακήρυξε «επίτιμο δημότη» του νησιού τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Σπανό, για την εν γένει προσφορά της 
εταιρείας στην ανάπτυξη του νησιού σε όλους τους τομείς. 
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Τουριστική Ανάπτυξη

Η Dodekanisos Seaways έχει συμβάλει τα μέγιστα στην τουριστική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του νησιωτικού 
συμπλέγματος της Δωδεκανήσου από το 2000 και από το 2015 της Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων.

Η πολύπλευρη αυτή ανάπτυξη αποτυπώνεται αριθμητικά στη διακίνηση επιβατών, αλλοδαπών και ημεδαπών, αλλά και στη 
διακίνηση οχημάτων, δικύκλων και εμπορευμάτων, κυρίως του πρωτογενή τομέα, και κατ' εξοχήν νωπών αλιευμάτων, ενισχύοντας 
σημαντικά το εισόδημα εκατοντάδων επαγγελματιών αλιέων.

Ρόδος 1.064.336
Σύμη 570.394
Πανορμίτης 305.343
Κως 348.649
Κάλυμνος 154.615
Λέρος 133.676
Πάτμος 137.604
Λειψοί 61.823
Χάλκη 43.297
Τήλος 43.773
Νίσυρος 38.079
Καστελόριζο 17.300
Αγαθονήσι 4.938

Λιμάνι Επιβάτες

Πίνακας 1

Στον Πίνακα 1 καταγράφεται η συνολική επιβατική
κίνηση προς κάθε νησί της Δωδεκανήσου 
στο διάστημα της οκταετίας 2009-2016.
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Έτος

130.226
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311.005

469.767

Σάμος 16.164
Ικαρία 8.036
Φούρνοι 4.589

Πίνακας 2

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η επιβατική κίνηση κατά
τη θερινή περίοδο (Μάιος - Σεπτέμβριος) των ετών

2015 και 2016 προς Σάμο, Ικαρία, Αρκούς και Φούρνους.

Λιμάνι Σύνολο2015 2016

5.433 10.731
3.336 4.700
1.946 2.643

Αρκοί 563192 371

Έφερε τους νησιώτες μεταξύ τους πιο κοντά, και παράλληλα συνέβαλε στη διάχυση του μεγάλου τουριστικού ρεύματος, από τα 
μεγαλύτερα στα μικρότερα νησιά, τα νησιά της απομόνωσης, ή της «άγονης γραμμής», όπως έμεινε ν' αποκαλούνται, με συνέπεια τη 
συγκράτηση και αύξηση των μόνιμων κατοίκων του.

Είναι ενδεικτικό ότι στο διάστημα της οκταετίας 2009-2016 διακινήθηκαν προς το ακριτικό Καστελόριζο 17.300 επιβάτες, προς το 
Αγαθονήσι 4.938, προς Χάλκη 43.297, προς Τήλο 43.773, προς Νίσυρο 38.079 και προς Λειψούς 61.823, και στα δύο τελευταία χρόνια 
563 επισκέπτες προς Αρκούς.

Το 2015 και 2016, μόνο κατά τους θερινούς μήνες, διακινήθηκαν 
προς Σάμο 16.164 επιβάτες, προς Ικαρία 8.036 και προς 
Φούρνους 4.589.

Στα 17 χρόνια 
δραστηριότητας 

της εταιρείας 
διακινήθηκαν, 

με αφετηρία 
το λιμάνι της Ρόδου, 
συνολικά 4.184.631 

επιβάτες

“

”



Κοινωνία

Η εταιρεία, πέραν από την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας, αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στους τομείς του 
πολιτισμού, αθλητισμού, υγείας και παιδείας, στηρίζοντας ποικιλοτρόπως τις πρωτοβουλίες συλλόγων και φορέων.

Στον κοινωνικό τομέα στηρίζει με κάθε τρόπο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και τις δράσεις συλλόγων ατόμων με 
αναπηρίες, από τους οποίους κατά καιρούς η Dodekanisos Seaways έχει τιμηθεί σε αναγνώριση της προσφοράς της.

Σε πολλές περιπτώσεις, επίσης, αναλαμβάνει τη δωρεάν μετακίνηση ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα των μεγαλύτερων νησιών, αυτών και των συνοδών τους.

Η Dodekanisos Seaways ανταποκρίθηκε σε αιτήματα 
για δωρεές ή χορηγίες πολιτιστικών και κοινωνικών 
συλλόγων των νησιών προσφέροντας δωρεάν ή εκπτω-
τικά εισιτήρια και ενισχύοντας τις λαχειοφόρους α-
γορές τους. Κάποιοι από τους συλλόγους είναι οι εξής:

• Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων
  Αρθρίτιδας και Λύκου «Θάλεια»

• Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου

• Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδεισίου «Αγία Μαρίνα»

• Σύλλογος Πατμίων Ρόδου

• Σύλλογος Ρουμελιωτών Ρόδου

• Αδελφότητα Ηπειρωτών Ρόδου

• Σύλλογος Συμιακών Ρόδου «ο Γλαύκος»

• Ένωση Γυναικών Σύμης

• Ένωση Συμιακών «ο Νιρέας»

• Πολιτιστικός Μεσαναγρού «ο Ταξιάρχης»

• Lions Club Helioussa Ρόδος

• Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανιάς «ο Λεσπέρης»

• Σύνδεσμος Καστελοριζιών «ο Άγιος Κωνσταντίνος»

• Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις»

• Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Σορωνής 
   «το Αμπερνάλλι»

• Όμιλος Αξιών Σύμης

• Σύλλογος Σαμίων Θεσσαλονίκης

• Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λέρου

• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Περιφερειακή 
   Εφορεία Δωδεκανήσου

• Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής «η Πρόοδος»

• Διεθνές Σωματείο Αστυνομικών Servo per Amikeco

• Κοινωνικό Παντοπωλείο Φανών

Επίσης η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε σε αιτήματα δωρεάν 
μεταφοράς ειδών ρουχισμού, πρώτων υλών και προ-
σώπων - μελών συλλόγων και κοινωνικών φορέων σε 
κοινές δράσεις με σκοπό την βοήθεια στους συνανθρώ-
πους μας. Ενδεικτικά για το έτος 2016 αναφέρουμε: 

• Οικουμενικό Πατριαρχείο Καλύμνου (μεταφορά ρουχισμού 
   από Ρόδο προς Κάλυμνο για μετανάστες)

• Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών, Ναυαγοσωστών 
   Ρόδου και Κω (μεταφορά μελών για λόγους εκπαίδευσης)

• Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
  (μεταφορά τροφίμων από Κάλυμνο προς Ρόδο)

• Χριστιανικός & Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σύνδεσμος Αγάπης
   Ρόδου (μεταφορά ρουχισμού από Ρόδο προς Κάλυμνο)

• Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου 
   (μεταφορά τροφίμων από Κάλυμνο για Λειψούς)

• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Β. Συγκροτήματος 
  Δωδ/σου (μεταφορά διασωστών)

• Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου Η Ζωή 
  (μεταφορά μελών)



Υγεία

Η Dodekanisos Seaways ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για 
δωρεάν μεταφορά γιατρών και ιατρικού εξοπλισμού στα 
νησιά όποτε της ζητήθηκε. Χαρακτηριστικά για το 2016 
στο τομέα της υγείας  αναφέρουμε :

• Υπ. Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου (μεταφορά 
  ψυγείων αίματος και αναλώσιμου υλικού από το νοσοκομείο 
  Ρόδου στα νοσοκομεία Σύμης, Κω, Καλύμνου και Λέρου) 

• Γιατροί του Κόσμου (μεταφορά γιατρών και κουτών 
   φαρμάκων από την Τήλο στη Χάλκη) 

• Ιατρείο Νισύρου (δωρεάν μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού 
   προς το νοσοκομείο Ρόδου) 

• Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου (δωρεάν μεταφορά
   γιατρών από την Κάλυμνο στους Λειψούς για παροχή 
   πρωτοβάθμιας περίθαλψη υγείας)  

• Ελληνική Ογκολογική Εταιρία (μεταφορά γιατρών με σκοπό 
   την πρόληψη, έρευνα και ενημέρωση για τον καρκίνο στη
   Ρόδο, Σύμη, Λέρο, Λειψούς, Πάτμο)

• Κέντρο ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
   Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών «Χάρισε Ζωή» 
   (άμεση χορηγία)

Αθλητισμός

Στον τομέα του αθλητισμού έχουμε καθιερώσει γενναίες 
εκπτώσεις στις μετακινήσεις αθλητικών σωματείων, στη-
ρίζοντας παράλληλα μεμονωμένους αθλητές που διακρίνονται 
με τις επιδόσεις τους, κυρίως στον κλασικό αθλητισμό.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι αθλητικές ομάδες στην κοινωνία η 
Dodekanisos Seaways ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα 
για δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια των  παρακάτω ομάδων: 

•  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου

•  Αθλητικός Όμιλος Σύμης ΑΟΣ

•  Α.Ο. Κολοσσός Ρόδου

•  Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λέρου

•  Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου

•  Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Ιαλυσός 

•  Αθλητική ομάδα Εύδαμος 

•  Ομάδα στίβου Αναγέννηση Σάμου 
 •  Ομάδα αεροσφαίρισης Ρόδου Dark Knights 
 •  Αθλητικός ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αγίου Ισιδώρου
 •  Σύλλογος αεροσφαίρισης Ρόδου

•  Ομάδα μπάσκετ Ιπποκράτης Κω

•  Ποδοσφαιρική ομάδα Άρης Αρχαγγέλου

•  Ποδοσφαιρική Ομάδα Ιππότες Ρόδου

•  Οcean Lava Rhodes Olympic Distance Triathlon

• Ομάδα Μπάσκετ Νέων Ρόδου



Εκπαίδευση

Σε ότι αφορά, τέλος, τον χώρο της εκπαίδευσης 
γενικότερα, εκτός από τις εκπτώσεις που χορηγεί κατά 
τις μαθητικές εκδρομές, έχει θεσπίσει εκπτώσεις και 
στις μετακινήσεις όλων των εκπαιδευτικών των νομών 
Δωδεκανήσου και Σάμου. Χαρακτηριστικά για το 2016 
στο τομέα της εκπαίδευσης  αναφέρουμε:

• Γυμνάσιο ΛΤ Λειψών 
• Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Ικαρίας 
  • Γυμνάσιο ΛΤ Αγαθονησίου
• 7o Γυμνάσιο Ρόδου
• Νηπιαγωγείο Λακκί Λέρου
• Εκπαιδευτικοί Α' ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου
  (σταθερή έκπτωση 20% στα μέλη)

Εκπτώσεις, επίσης, χορηγούνται στους στρατιωτικούς, 
αξιωματικούς και οπλίτες, που υπηρετούν σε μονάδες 
της Δωδεκανήσου και Σάμου.

Πολιτισμός και Τέχνη 

Στον χώρο του πολιτισμού είναι αρωγός πάντοτε στις 
πρωτοβουλίες δήμων και πολιτιστικών φορέων που 
διοργανώνουν πνευματικές, μουσικές, θεατρικές παρα-
στάσεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά 
για το 2016 αναφέρουμε:

• Διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου

• Θέατρο Νοτίου Αιγαίου

• Φεστιβάλ Ηραία-Πυθαγόρεια

• Θεατρική ομάδα Σάμου

• Θεατρική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Ευδήλου Ικαρίας

• Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Τεχνηντάρι

• Θεατρική ομάδα Πάτμου

Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Πάτμου

Περιβάλλον

Όλα τα πλοία της εταιρείας είναι εξοπλισμένα με τα 
πιστοποιητικά προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία 
εκδίδονται από διεθνώς αναγνωρισμένους Νηογνώμονες, 
βάσει των διεθνών συμβάσεων, όπως είναι η διεθνής σύμβαση 
για την πρόληψη της ρύπανσης στη θάλασσα / Marpol 73/78.

Τέλος, τα πλοία της Dodekanisos 
Seaways είναι εξοπλισμένα με 
εγχειρίδιο διαχείρισης απορριμ-
μάτων, ώστε να γίνεται διαχωρι-
σμός τους και παράδοση στις υ-
ποδοχές ξηράς.

• Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
  και Προσχολικής Αγωγής Δωδεκανήσου 
  (σταθερή έκπτωση 20% στα μέλη)

WITHIN 3 MILES
OF THE NEAREST
LAND AND IN ALL
INLAND WATERS

DO NOT THROW
OVERBOARD:

ANYTHING AT ALL

WITHIN 3-12 MILES 
OF THE NEAREST 

LAND 

DO NOT THROW
OVERBOARD:

PLASTIC, DUNNAGE,
LINING & PACKING

MATERIALS THAT FLOAT
ALSO THE FOLLOWING IF

NOT GROUND TO LESS
THAN ONE INCH (25MM)

PAPER, CROCKERY, RAGS,
METAL, GLASS, FOOD

WITHIN 12-25 MILES 
OF THE NEAREST

LAND

DO NOT THROW
OVERBOARD:

PLASTIC, DUNNAGE,
LINING & PACKING

MATERIALS THAT FLOAT

OUTSIDE 25 MILES
OF THE NEAREST

LAND

DO NOT THROW
OVERBOARD:

PLASTIC

The MARPOL TREATY is an International Convention that provides
for a cleaner and safer marine environnment.

Pollution discharge restrictions apply worldwide as above.

In Annex V of the Marpol Treaty it is clearly stated that disposal into the sea
of the following is prohibited:

All plastics, including but not limited to synthetic ropes, synthetic fishing nets
and plastic garbage bags.

In the special areas listed below it is prohibited to discharge any garbage.
(Except that food waste may only be discharged 12 nautical miles from the nearest land).

The Mediterranean Sea, Baltic Sea, Gulfs, North Sea, Antarctic  and wider Caribbean areas.

Detailed descriptions of the extent of these Special Areas may be found

in Regulation 5 of Annex of MARPOL 73/78

Στα πλοία λειτουργεί σύστημα βιολογικού καθαρισμού των 
λυμάτων, γεγονός που αποτρέπει τη ρύπανση της θάλασσας, 
ενώ με κάθε αυστηρότητα εφαρμόζονται οι κανονισμοί που 
αφορούν στις εκπομπές ρύπων για την προστασία του 
περιβάλλοντος.



Ευχαριστήριες Επιστολές

Στη διαδρομή των 17 χρόνων λειτουργίας της η Dodekanisos Seaways, με το έργο και την προσφορά της, κατάφερε κάτι πολύ 
σημαντικό. Έγινε ένα πολύτιμο, αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των νησιών και των κατοίκων τους, γιατί ποτέ δεν 
έβαλε πάνω από τις τοπικές κοινωνίες τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντά της, γεγονός που αναγνωρίζεται από δημοτικά 
συμβούλια, τοπικούς φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους και απλούς ανθρώπους του μόχθου, που την νιώθουν δική τους 
ναυτιλιακή. Οι βραβεύσεις και οι καθημερινές ευχαριστίες που φτάνουν στα γραφεία της εταιρείας αποτυπώνουν ακριβώς την 
ιδιαίτερη σχέση μας με τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που μας γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση.  Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ύπατη Αρμοστεία OHE
για τους Πρόσφυγες

2014

A.O. Κολοσσός
Ρόδου
2016

Γυμνάσιο Λ.Τ.
Αγαθονησίου

2016

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Δωδεκανήσου

2016

Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός

2016

Δημοτικός Οργανισμός 
Τουρισμού Σάμου

«Πυθαγόρας ο Σάμιος»
2016

Δήμος Λειψών
2016

Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ.
Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

2016

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
«Ανδρέας Παπανδρέου»

2016

Ιατρικός Σύλλογος
Επαρχίας Καλύμνου

Ν.Π.Δ.Δ.
2016

Ιερά Μητρόπολις
Λέρου, Καλύμνου &

Αστυπάλαιας 
2015

Ιερά Μητρόπολις Σύμης
Ιερός Ναός Ευαγγελισμός

της Θεοτόκου Σύμης
2016

Μορφωτικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέων Ρόδου

«Η Άρτεμης» 
2016

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Ρόδου

2014

Σύλλογος Εθελοντων
Αιμοδοτών Λέρου

«Η Ζωή»
2016

«Φλόγα»
Σύλλογος Γονιών Παιδιών

με Νεοπλασματική Ασθένεια
2014





Επίλογος

Στο έντυπο αυτό επιχειρήσαμε να καταγράψουμε, εν συντομία, την πορεία της Dodekanisos Seaways από το 2000 μέχρι και 
σήμερα.

Μια πορεία αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας και των κατοίκων τους σε όλους τους τομείς.

Αυτός, άλλωστε, ήταν ο στόχος, το όραμά μας. Να σπάσουμε τις …αλυσίδες απομόνωσης, για τα μικρότερα νησάκια μας και 
ν' ανοίξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης αναδεικνύοντας τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα του νησιωτικού μας συμπλέγματος, την 
ιστορία του στη διαδρομή των αιώνων, τις παραδόσεις και τις πολιτιστικές ρίζες του, αλλά και τη σύγχρονη ζωή του.

Εμείς όλοι, στη Dodekanisos Seaways νιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς.
.Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει  απεναντίας μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε το δύσκολο έργο που αναλάβαμε πριν από 17 

χρόνια. Και πάντα, μαζί με τους ανθρώπους των νησιών μας. Αυτούς που μας πίστεψαν, αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν, αυτούς 
που μας στήριξαν, αυτούς που απλόχερα μας έδειξαν την αγάπη τους.

Σ' όλους αυτούς απευθύνουμε σήμερα ένα μεγάλο «ευχαριστώ», από τα βάθη της καρδιάς μας με τη διαβεβαίωση ότι πάντα θα 
είμαστε δίπλα τους, και πάντα θ' ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές ευαισθησίες τους, πάντα θα είμαστε δίπλα στις τοπικές 
κοινωνίες.

...και το κοινό μας ταξίδι συνεχίζεται!





www.12ne.gr


