Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου
Δίκτυο Υδατοδρομίων Ν. Αιγαίου:
«Πρόσω Ολοταχώς…για την αδειοδότησή τους!»
Μ ε εντατικούς ρυθμούς προχωράνε οι διεργασίες για την
ολοκλήρωση των τεχνικών φ ακέλων των υδατοδρομίων στα
είκοσι νησιά του Ν. Αιγαίου.
Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
για τη δημιουργία υδατοδρομίων, η ένωση εταιρειών, στην οποία συμμετέχει η
Hellenic Seaplanes Α.Ε. ,έχει προχωρήσει το έργο σε φάση υλοποίησης και οι
τεχνικοί φάκελοι των υδατοδρομίων βρίσκονται ένα βήμα πριν το αρμόδιο
τμήμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη λήψη της άδειας
ιδρύσεως υδατοδρομίων.
Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά του Νοτίου
Αιγαίου, που θα στηρίξει την πτητική λειτουργία των υδροπλάνων, εξελίσσεται
με γοργά βήματα, συντονισμένες κινήσεις και βάσει του χρονοδιαγράμματος
που έχει τεθεί.
Οι εταιρείες της ένωσης, που έχουν αναλάβει το ρόλο του τεχνικού σύμβουλου
αδειοδοτήσεων,
έχουν
ολοκληρώσει
την
εκπόνηση
μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τα
συμπεριλαμβανόμενα στη σύμβαση υδατοδρόμια , τα οποία περιλαμβάνουν: τη
Ρόδο, τη Χάλκη, τη Σύμη, την Τήλο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο, το
Αγαθονήσι, τη Νίσυρο, την Αστυπάλαια, την Κάσο, τη Μύκονο, τη
Σαντορίνη, την Κύθνο, την Κέα, την Άνδρο, τη Σίκινο, τη Σέριφο, τη
Δονούσα, την Ανάφη καθώς και την Κω.
Σε αναφορά του για το δίκτυο υδατοδρομίων του Ν. Αιγαίου, ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους
δήλωσε τα εξής:

« Οι τεχνικοί φάκελοι συμπληρώνονται με τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες
και σύντομα θα είναι σε φάση να παραδοθούν στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών. Επικρατεί ικανοποίηση, καθώς μιλάμε για ένα δίκτυο
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υδατοδρομίων αποτελούμενο από είκοσι νησιά, με το καθένα να έχει τις
ιδιαιτερότητές του και παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψιν και παρόλα
αυτά, είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι οι φάκελοι θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα και
όλα θα πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει και οραματιστεί. Η καλή και ποιοτική
συνεργασία που έχουμε από την αρχή του έργου με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
και τον κύριο Χατζημάρκο έχουν ως αποτέλεσμα τα υδατοδρόμια στο Ν. Αιγαίο
να προχωρούν, να εξελίσσονται καθημερινά και με την εξασφάλιση της άδειας
ιδρύσεώς τους θα στηρίξουν το σχέδιο της μετακίνησης πολιτών με υδροπλάνα,
εξασφαλίζοντάς τους ένα καλύτερο αύριο».
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