Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου
“Συνάντηση της Hellenic Seaplanes με τον υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη: Η ασφάλεια των επιβατών
αποτελεί την υψίστη προτεραιότητα’’
Άμεσες οι εξελίξεις για τα υδατοδρόμια: Σε διαβούλευση το
νομοσχέδιο μέχρι 27 Δεκεμβρίου.
Προσφάτως πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών και του προέδρου της Hellenic
Seaplanes S.A., κ. Νικόλαο Χαραλάμπους και του υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόμου.
Ειδικότερα, έγινε αναλυτική ενημέρωση γύρω από την επίσπευση των
διαδικασιών για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων και του στρατηγικού
πλάνου ανάπτυξης της πτητική λειτουργίας των υδροπλάνων.
Κατόπιν, η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο κύριο θέμα προς ανάλυση, δηλαδή
την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών, τόσο κατά την πτήση των
υδροπλάνων όσο και των απαιτήσεων στον ευρύτερο χώρο των υδατοδρομίων.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να διέπονται
από υψηλά κριτήρια ποιότητας και οι χώροι των υδατοδρομίων που θα γίνονται
οι πτήσεις των υδροπλάνων, να μην επιτρέπουν καμία έκπτωση στα θέματα
ασφαλείας των πολιτών.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χαραλάμπους και ο διευθυντής ασφαλείας της Hellenic
Seaplanes S.A. παρουσίασαν στον κύριο υφυπουργό το πλάνο ασφαλείας που
θα εφαρμοσθεί σε κάθε υδατοδρόμιο και πτήση υδροπλάνων. Επίσης,
αναλύθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζουν και άλλες εταιρίες οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο χώρο παγκοσμίως.
Σε δηλώσεις του ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε σχετικώς: « Κύριο μέλημα της
πολιτείας και της Hellenic Seaplanes είναι η προάσπιση της ασφάλειας των
ανθρώπων που θα επιλέξουν να πραγματοποιήσουν πτήση με υδροπλάνο.
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Για αυτό ο σχεδιασμός μας έχει ξεκάθαρες τοποθετήσεις και δεν σκοπεύει να
κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια των επιβατών μας’’.
Στον αντίποδα, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έθεσε προς δημόσια
διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά την «Ίδρυση, λειτουργία και
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες
διατάξεις» έως 27 Δεκεμβρίου.
Η κυβέρνηση μένοντας πιστή στην πρόθεσή της για πτήσεις υδροπλάνων εντός
του 2020, προωθεί για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις απαραίτητες
τροποποιήσεις που θα επιτρέπουν την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και
λειτουργίας υδατοδρομίων. Παράλληλα ενισχύεται και κατοχυρώνεται το
θεσμικό πλαίσιο, ευνοώντας κατά συνέπεια την ανάπτυξή του κλάδου των
υδροπλάνων και της λειτουργίας τους στη χωρά μας.

Ο CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλαος Χαραλάμπους τοποθετήθηκε επι του
θέματος:
“Ενημερωθήκαμε ότι το νέο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί προς διαβούλευση και
το γεγονός αυτό δίνει την απαραίτητη ώθηση και αισιοδοξία σε όλους εμάς που
δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των υδροπλάνων και επιδιώκουμε να τα δούμε
να πετούν εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση δείχνει να τηρεί το πρόγραμμά της με
συνέπεια και όπως φαίνεται το 2020 θα είναι η χρονιά που περιμέναμε, το έτοςορόσημο για την επανεκκίνηση πτήσεων με υδροπλάνα στην Ελλάδα, κάτω από
ένα νομικό πλαίσιο που βοηθά πραγματικά την επίσπευση των διαδικασιών
αδειοδότησης υδατοδρομίων και εμπορικής χρήσης τους’’.
###
Σχετικά με τη Hellenic Seaplanes S.A
H Hellenic Seaplanes S.A είναι εταιρία που συστάθηκε το 2013 με πρωταρχικό
στόχο την ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων σύγχρονων υποδομών
(υδατοδρόμια) με σκοπό την παροχή της απαιτούμενης επιχειρησιακής
υποστήριξης τόσο στα υδροπλάνα όσο και τις εγκαταστάσεις αυτών.
Έχοντας το σύνθημα ‘‘Ενώνουμε την Ελλάδα’’, αποσκοπούμε να καλύψουμε
μεταφορές στο εσωτερικό́ της χώρας μας, χρησιμοποιώντας μια νέα
εναλλακτική́
και
ασφαλή
μορφή́
μετακίνησης,
τα
υδροπλάνα,
δραστηριοποιούμενοι ταυτόχρονα σε τομείς όπως η αδειοδότηση, διαχείριση και
ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων, λειτουργία υδροπλάνων καθώς και η
εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192Α – ΤΗΛ. +30 210 6401030 – ΦΑΞ. +30 210 6401093 – info@hellenic-seaplanes.com

