Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου
“Hellenic Seaplanes - Λίμνη Ιωαννίνων: Ξεκίνησαν οι
συζητήσεις για τη χωροθέτηση του υδατοδρομίου ”

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, σύσκεψη για τη
χωροθέτηση και δημιουργία υδατοδρομίου, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic
Seaplanes S.A., Νικόλας Χαραλάμπους, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο
Γενικός Γραμματέας Βασίλης Ζωγράφος, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων Σπύρος Σουρέλης, Παναγιώτης Τζάνος
και Στάθης Σιούτης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Φίλιππας
Φίλιος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νήσου Άρης Λιούμπος καθώς και η βουλευτής
Μαρία Κεφάλα.
Η σύσκεψη ξεκίνησε με εκτενή αναφορά τόσο του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, όσο
και των ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία του υδατοδρομίου,
από πλευράς της εταιρίας.
Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι αλλαγές που προωθεί η παρούσα κυβέρνηση ώστε να
ενισχύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης ενός πλήρους και βιώσιμου
δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα.
Η συζήτηση επεκτάθηκε στο σχέδιο της Hellenic Seaplanes S.A. για χωροθέτηση του
υδατοδρομίου στη λίμνη Ιωαννίνων, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ενώ έγινε και
σχετική αναφορά στο πλάνο πτήσεων με χρονική απόσταση έως 45’ με αφετηρία τη
λίμνη Παμβώτιδα προς διάφορους προορισμούς της Ηπείρου, Μακεδονίας, Κεντρικής
και Δυτικής Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes S.A. , Νικόλας
Χαραλάμπους ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Προσδιορίσαμε την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα για την χωροθέτηση
του υδατοδρομίου στη λίμνη. Η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με το νομικό
πλαίσιο και ελπίζουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα να την έχουμε
ολοκληρώσει. Εκτιμούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την
χαρά να ανακοινώσουμε το υδατοδρόμιο των Ιωαννίνων. Η λίμνη αποτελεί
έναν κόμβο που δίνει την δυνατότητα να υπάρξουν πτήσεις και προς το
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εξωτερικό. Θέλουμε να συνδυάσουμε την λειτουργία των υδατοδρομίων με
τα αεροδρόμια και τα λιμάνια ώστε να υπάρχει ένα πλήρες δίκτυο”.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σπύρος Σουρέλης ανέφερε: ‘‘Η

λειτουργία υδατοδρομίου θα φέρει κόσμο υψηλού εισοδήματος. Θα
λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά με τις υπόλοιπες
μεταφορικές υποδομές. Ευελπιστούμε στην αδειοδότηση και ελπίζουμε πολύ
σύντομα να έχουμε την πρώτη πτήση’’.
“Βούληση του Δήμου είναι να ξεκινήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες που
προβλέπονται καθώς θεωρούμε ότι η λειτουργία υδατοδρομίου αποτελεί
παρέμβαση ζωτικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης”
υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.
Εν αναμονή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου περί λειτουργίας υδατοδρομίων και
υδροπλάνων που θα οδεύσει προς διαβούλευση, η Hellenic Seaplanes S.A. ενισχύει το
χαρτοφυλάκιο με τα υδατοδρόμιά της, εντάσσοντας σε αυτό προορισμούς-κλειδιά
όπως τα Ιωάννινα και τη λίμνη Παμβώτιδα.
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