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Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019 

Δελτίο Τύπου  

 

“Συνάντηση της Hellenic Seaplanes με τον υπουργό 
Τουρισμού”  

 

Θέματα συζητήσεων: H σύμπραξη κρουαζιέρας-υδροπλάνου και η 
παγκόσμια έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο. 
 
 
Προσφάτως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου και 
διευθύνοντα συμβούλου της Hellenic Seaplanes S.A. κ. Νικόλαου Χαραλάμπους 
και του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, στο υπουργείο Τουρισμού, με 
σκοπό τη συζήτηση επίκαιρων ζητημάτων γύρω από την επενδυτική ανάπτυξη 
των υδροπλάνων, που αποτελεί κοινό πεδίο ενδιαφέροντος. 
 
Ο κ. Χαραλάμπους ενημέρωσε εκτενώς τον υπουργό για τις συντονισμένες 
ενέργειες που πραγματοποιούνται μεταξύ της Hellenic Seaplanes και μεγάλων 
εταιριών παροχής υπηρεσιών κρουαζιέρας.  Ο απώτερος στόχος είναι η  
δημιουργία και προώθηση στην αγορά, ενός ενιαίου τουριστικού πακέτου με 
ισχύ από την προσεχή τουριστική σεζόν. Ειδικότερα, στα νησιά που θα 
καταφθάνουν κρουαζιερόπλοια, θα ενεργοποιηθούν σύγχρονες υπηρεσίες 
πτητικής λειτουργίας υδροπλάνων. 
 
Επίσης, ο κ. Χαραλάμπους γνωστοποίησε στον υπουργό Τουρισμού, την 
παρουσία της Hellenic Seaplanes στην Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού WTM στο 
Λονδίνο, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2019.  
 
Στο πλαίσιο αυτής της ετήσιας έκθεσης, τα στελέχη της εταιρίας θα έχουν τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν και από κοντά με διεθνή πρακτορεία 
οργάνωσης κρουαζιέρων και να εντείνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, 
επισφραγίζοντας το  στρατηγικό πλάνο σύμπραξης υδροπλάνου-κρουαζιέρας. 
 
Η Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως και 
ενδείκνυται για διερεύνηση νέων συνεργασιών, καθώς από το 1980 που 
πρωτοάνοιξε τις πύλες της φιλοξενεί ετησίως πολλές χιλιάδες εκθετών από όλο 
τον κόσμο. Αποτελεί δε, γενικότερα σημείο συνάντησης και πόλο έλξης 
επιχειρήσεων, περιφερειών και οργανισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
πολλαπλές πτυχές του τουρισμού. 
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Η κρουαζιέρα με κατεύθυνση την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου έχει αρχίσει για τα καλά να εισέρχεται στο αναπτυξιακό 
προσκήνιο του τουρισμού και παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη τάση.  
 
Ειδικότερα, η Ελλάδα αποτελεί την 3η μεγαλύτερη χώρα προορισμού 
κρουαζιέρας στην Ευρώπη, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, καθώς τα τελευταία 
χρόνια καταφθάνουν στη χώρα μας ετησίως με κρουαζιερόπλοιο περίπου 4 
εκατ. επιβάτες. 
 
Η ζήτηση για πακέτα κρουαζιέρας ικανοποιείται με την κατασκευή νέων 
κρουαζιερόπλοιων, γεγονός που επιβεβαιώνεται με την άφιξη στο λιμάνι του 
Πειραιά (μέσα Οκτώβρη), του κρουαζιερόπλοιου SKY PRINCESS. Το 
συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, είναι το νεότερο στο είδος του πλοίο στον 
κόσμο και πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι από τον Πειραιά με τελικό 
προορισμό τη Βαρκελώνη. 
 
Η στρατηγική συνέργεια μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και υδροπλάνου μπορεί να 
ανθίσει νέα εναλλακτικά είδη τουρισμού όπως  για παράδειγμα τον περιηγητικό 
τουρισμό με πτήσεις πάνω από σημαντικά αξιοθέατα. Έτσι λοιπόν ανοίγονται 
νέοι ορίζοντες σε μια νέα εξειδικευμένη και premium αγορά, συνθέτοντας 
ιδιαίτερα κερδοφόρα τουριστικά πακέτα και προσδίδοντας αίγλη στο υπάρχον 
τουριστικό προϊόν  της χώρας. 
 

### 
 

 
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. 
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