Αθήνα, 9Ιουλλίου 2020

∆ελτίο Τύπου
Αντίστροφη µέτρηση για τα υδροπλάνα στην
Πάτρα !
Hellenic
Seaplanes
και
Ελληνικά
Υδατοδρό
µια
αναλαµβάνουν µαζί τη λειτουργία του υδατοδροµίου της
Πάτρας!
Αποφασιστικό βήµα για τη λειτουργία του Υδατοδροµίου Πάτρας έγινε χθες, µε την
υπογραφή της σύµβασης για την παραχώρηση του
τουmanagement του υδατοδροµίου.
υδατοδροµίου
Το εταιρικό σχήµα, που συµβλήθηκε µε τον Οργανισµό Λιµένα
Πατρών(ΟΛΠΑ),αποτελείται
αποτελείται από τις εταιρείες Hellenic Seaplanesκαι Ελληνικά
Υδατοδρόµια και µε την υπογραφή της σύµβασης αν
αναλαµβάνει
αλαµβάνει τη διοίκηση,
διαχείριση, λειτουργία και εκµετάλλευση του υδατοδροµίου της Πάτρας.
Τη σύµβαση παραχώρησης του υδατοδροµίου, η οποία θα έχει διάρκεια δώδεκα
ετών, υπέγραψαν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ο
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.,, κ. Παναγιώτης Τσώνης,
και οι εκπρόσωποι της ΙΙ.Κ.Ε. «Υδατοδρόµιο Λιµένος Πατρών», κ.κ.Νικόλας
κ.κ.
Χαραλάµπους (Πρόεδρος & CEO της HellenicSeaplanesS.A.) και Αναστάσιος Γκόβας
(Πρόεδρος της «Ελληνικά Υδατοδρόµια Ι.Κ.Ε.»).
Παρόντες κατά την υπογραφή της σύµβασης ήταν και οι: κ. Ειρηναίος Πελέχρας
(∆ιευθυντής Ανάπτυξης
της HellenicSeaplanes),
), κ. Χαράλαµπος Γαργαρέτας
(∆ιευθυντής
∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Υδατοδροµίων της Hellenic
Seaplanes),
), Κωνσταντίνος Βρης (Station Manager του «Υδατοδροµίου Λιµένος
Πατρών»).
Σε τοποθέτησή του ο Πρόεδρος &
&CEOτης Hellenic Seaplanes,
Χαραλάµπους ανέφερε:

κ
κ.Νικόλας

«Με
Με την υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης ολοκληρώσαµε ακόµη ένα βήµα
προς τον ερχοµό των υδροπλάνων στην Ελλάδα και µπαίν ουµε πλέον στην τελική
ευθεία έναρξης µιας καινούριας µορφή
µορφής συγκοινωνίας, που συµβάλλει στην
τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ προάγει αυτό που εµείς
αποκαλούµε «Γρήγορη πρόσβαση» στην πολυνησία και στην µεγάλη ακτογραµµή
της χώρας µας. Η πατρίδα µας έχει θάλασσα, έχει λίµνες και όλα εκείνα τα φυσικά
χαρακτηριστικά για να υποδεχτούµε τη λειτουργία των υδροπλάνων. Σήµερα
κάνουµε ακόµη ένα αποφασιστικό βήµα.

Στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα υπογραφούν και θα αδειοδοτηθούν και άλλα
υδατοδρόµια, ώστε σύντοµα να έχουµε τα πρώτα δροµολόγια υδροπλάνων».
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ο
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., κ. Παναγιώτης Τσώνης,, δήλωσε:
«Κάναµε σήµερα άλλο ένα σηµαντικό βήµα για να καταστεί η πόλη και το λιµάνι της
Πάτρας, κεντρικός κόµβος ενός πρώτου στοιχειώδους δικτύου υδατοδροµίων στη
∆υτική Ελλάδα, συµβάλλοντας έτσι στην τουριστική και γενικότερη οικονοµική
αναπτυξιακή δυναµική της ευρύτερης περιφέρειας. Το πιστέψαµε και το π
πετύχαµε.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του εταιρικού σχήµατος για τη συνεργασία
και να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στο προσωπικό του Οργανισµού µας που
συνέβαλε για να φτάσουµε σήµερα στο σηµείο να υπογράψουµε τη σύµβαση
παραχώρησης για τη διαχείριση
ίριση και λειτουργίας των υποδοµών και υπηρεσιών του
Υδατοδροµίου στο Λιµάνι της Πάτρας».
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