Αθήνα, 16 Ιουλίου 2021

Δελτίο Τύπου
Διευρύνεται το δίκτυο υδατοδρομίων της Στερεάς
Ελλάδας – Συνάντηση Περιφερειάρχη, ΟΛΝΕ και
Hellenic Seaplanes
Συνεχίζει να μεγαλώνει το δίκτυο υδατοδρομίων της Στερεάς Ελλάδας αφού
πέραν της ανάπτυξης του βασικού δικτύου 5 υδατοδρομίων στην Εύβοια, σε
Χαλκίδα, Κύμη, Κάρυστο, Αιδηψό και Αλιβέρι μπαίνουν νέα υδατοδρόμια σε Αγ.
Κωνσταντίνο, Αντίκυρα όπου έχουν ξεκινήσει την αδειοδοτική τους διαδικασία
αλλά και δεκάδες νέα υδάτινα πεδία….
Στην συνάντηση βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
κ. Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Κελαΐδιτης , ο Πρόεδρος ΟΛΝΕ κ.
Γεροντίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΝΕ κ. Μανιάτης, ο Προϊστάμενος Τομέα
Ανάπτυξης ΟΛΝΕ κ. Πάνος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic
Seaplanes κ. Χαραλάμπους, και ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Hellenic Seaplanes
κ. Γαργαρέτας.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανός έβαλε ως στόχο την διασύνδεση
της περιφέρειάς του με υδροπλάνα έτσι ώστε να διαδραματίσουν πρωταρχικό
ρόλο στην δημιουργία τουριστικής ταυτότητας την περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: « Στη συνάντησή μας με τη

διοίκηση του ΟΛΝΕ κκ. Σπύρο Γεροντίτη και Μ πάμπη Μ ανιάτη, καθώς
και την εταιρεία Hellenic Seaplanes, επιβεβαιώσαμε το ταχύρρυθμο
της ανάπτυξης του βασικού δικτύου 5 υδατοδρομίων στην Εύβοια, σε
Χαλκίδα, Κ ύμη, Κ άρυστο, Αιδηψ ό και Αλιβέρι. Επίσης, εξετάζουμε την
από κοινού ανάπτυξη ειδικών προβλητών εν είδει δευτερεύοντος
δικτύου σε μια σειρά λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε τα υδροπλάνα
να μπορούν να συνδέουν κυριολεκτικά ολόκληρο το νησί.
Αντίστοιχες επαφ ές έχουμε ξεκινήσει και με περιοχές ολόκληρης της
Στερεάς, με στόχο να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικ ό δίκτυο
υδατοδιασύνδεσης για τον Τουρισμό, τις μετακινήσεις των μονίμων
κατοίκων, αλλά και τις έκτακτες ανάγκες» …
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Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος του ΟΛΝΕ κ.
Γεροντίτης δήλωσε: « Η λειτουργία του υδατοδρομίου στο νησί μας,

αποτελεί μια νέα επιλογή στη σύνδεση μας με την υπόλοιπη Ελλάδα,
μπορεί να δώσει ώθηση στα τουριστικά επαγγέλματα του νησιού, να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αποκτήσουμε υποστήριξη
και εξυπηρέτηση ασθενών με αεροδιακομιδές. Προχωρούμε με
γρήγορους ρυθμούς, πάντα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, με
σκοπό να ολοκληρωθεί η επενδυτική προσπάθεια το συντομότερο
δυνατό» .

Η πρόταση του ΟΛΝΕ για υδάτινα πεδία στο νησί της Εύβοιας αναφέρεται στις
περιοχές
Πευκί, Λίμνη, Ερέτρια, Νέα Στύρα, Αλμυροπόταμος, Μαρμάρι,
Πετριές, και Κυμάσι όπου μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα με το δίκτυο
υδατοδρομίων.
Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών
αδειοδότησης και κατασκευής των υδατοδρομίων της Εύβοιας ο Διευθυντής
Ανάπτυξης κ. Γαργαρέτας Χαράλαμπος ξεκαθάρισε ότι
η εταιρεία θα
προσπαθήσει να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες το συντομότερο δυνατό για
να λειτουργήσει στην επόμενη τουριστική περίοδο..!
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΝΕ κ. Μανιάτης σε σχετική αναφορά είπε:

« Ασφ αλώς αυτό που μας ενδιαφ έρει είναι η δημιουργία ενός δικτύου
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μια νέα μεταφ ορική υποδομή, που θα
δώσει νέα πνοή στην διασύνδεση όλης της Εύβοιας. Η διαμόρφ ωση και
υλοποίηση αυτής της νέας μεταφ ορικής υποδομής έχει την στήριξη
της διοίκηση του ΟΛΝΕ και της περιφ ερειακής ηγεσίας της Στερεάς
Ελλάδας και πιστεύουμε σύντομα θα έχουμε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα» .

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Νικόλας Χαραλάμπους,
ανέφερε « Η δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων και ανάπτυξη

συγκοινωνιών με υδροπλάνο στη Ελλάδα είναι πλέον δεδομένη και θα
προσπαθήσουμε να καλύψ ουμε όλους τους προορισμούς σε όλη την
επικράτεια το συντομότερο δυνατό. Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί
σε Μ αλδίβες της Ευρώπης… .!
Η γρήγορη αδειοδοτική πλέον
διαδικασία επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να
στηρίξει τη νέα επενδυτική δραστηριότητα, επισημαίνοντας τα
πολλαπλά οφ έλη που θα σήμανε μια τέτοια επένδυση για την ελληνική
οικονομία, όπως είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η περιφ ερειακή
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ανάπτυξη, η ανάπτυξη υποδομών και δικτύων καθώς και τις θετικές
επιδράσεις που θα έχει στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία… »
Μέχρι σήμερα πάνω από 90 υδατοδρόμια σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε
φάση αδειοδότησης και υλοποίησης που αν όλα πάνε καλά σύντομα οι Έλληνες
θα μπορούν να πετάνε σχεδόν παντού με υδροπλάνα..!!
###

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

