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Δελτίο Τύπου 
“Υδρο-ΠΛΑΝΟ που φέρνει εξελίξεις στο Αιγαίο” 

Tα υδατοδρόμια στα νησιά του Αιγαίου και η επισφράγιση των 
συμφωνιών για την κατασκευή τους, προτεραιότητα για τη Hellenic 
Seaplanes.  

Αλλεπάλληλες συναντήσεις και συσκέψεις περιλαμβάνει το τελευταίο διάστημα η 
ατζέντα εργασιών των στελεχών της Hellenic Seaplanes S.A., με πρόσωπα-κλειδιά 
δημόσιων φορέων και οργανισμών λιμένα πολλών νησιών του Αιγαίου. Στόχος να 
επιταχυνθούν οι εξελίξεις των θεμάτων αδειοδότησης, χωροθέτησης και 
κατασκευής υδατοδρομίων σε πολλά λιμάνια, ώστε να τεθεί σε ισχύ έγκαιρα το 
πρώτο πτητικό δίκτυο στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Όπως είναι κατανοητό, οι συζητήσεις και οι διεργασίες που αφορούν τη δημιουργία 
δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά που έχει προβλεφθεί η κατασκευή τους, βρίσκονται 
σε διαφορετικά στάδια από νησί σε νησί, με το πλάνο δράσης της εταιρίας να έχει 
διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συντονιστούν οι διαδικασίες με τον καλύτερο 
και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Ειδικότερα, μέσα στο μήνα Νοέμβριο επισφραγίστηκε η συμφωνία σχετικά με την 
έναρξη κατασκευής του υδατοδρομίου της Τήνου με κοινό στόχο να είναι έτοιμο 
προς χρήση την τουριστική σεζόν του 2020.  

Η συμφωνία υπεγράφη στο δημαρχείο της Τήνου με παρόντες τον Δήμαρχο κ. Γιάννη 
Σιώτο, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου , κ. Γεώργιο Σανταμούρη 
και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Seaplanes S.A., κ. Νικόλαο 
Χαραλάμπους.   

Μαζί με τη συμφωνία, έγινε μεταξύ των τριών ανδρών εκτενής ανάλυση των ενεργειών 
που απαιτούνται ώστε να γίνουν μεθοδικά, και έγκαιρα τα πρώτα βήματα της 
κατασκευής και λειτουργίας του υδατοδρομίου. 

Στην τελική ευθεία  έχει μπει και η λειτουργία του υδατοδρομίου της Πάτμου  
αφού οι περισσότερες αδειοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί και εκκρεμεί να 
επιθεωρηθούν από το κλιμάκιο ελέγχου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, 
τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και ο εξοπλισμός. 

Παράλληλα, στο προς υλοποίηση δίκτυο κατασκευής υδατοδρομίων του Αιγαίου έχουν 
ενταχθεί τα νησιά των Σποράδων, με την αρχή να κάνει η Σκόπελος και τη Hellenic 
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Seaplanes να έχει οριστεί ως ανάδοχος εταιρία για την πραγματοποίηση του 
υδατοδρομίου του νησιού. Οι Σποράδες, η Σκύρος και η σύνδεσή τους με τον Βόλο 
θα αποτελέσουν το πρώτο επιχειρησιασκό πεδίο των υδροπλάνων στο Αιγαίο, κατόπιν 
των πτητικών δρομολογίων που θα ξεκινήσουν να εκτελούν τα υδροπλάνα τη θερινή 
σεζόν του 2020 στο Ιόνιο και συγκεκριμένα σε Πάτρα, Παξούς και Κέρκυρα. 

Για το θέμα των εξελίξεων για τα υδατοδρόμια των νήσων στο Αιγαίο, ο Πρόεδρος και 
CEO της Hellenic Seaplanes S.A., κ. Νικόλαος Χαραλάμπους ανέφερε σχετικά:  

“Εν αναμονή του νέου θεσμικού πλαισίου από πλευράς κυβέρνησης που αφορά την 
απλούστευση των διαδικασιών για την κατασκευή υδατοδρομίων και την επανεκκίνηση 
των πτήσεων με υδροπλάνα, η Hellenic Seaplanes οφείλει και ακολουθεί πιστά το 
πλάνο της, έχοντας ορίζοντα την αποθαλάσσωση των πρώτων υδροπλάνων στο Αιγαίο 
θέτοντας πάντα στόχους οικονομικά και χρονικά εφικτούς”.  
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