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Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 

Δελτίο Τύπου  
Με υδροπλάνα πάνω από τον Φάρο της 
Αλεξανδρούπολης …! Ξεκίνησαν οι συζητήσεις και οι 
διαδικασίες για να αποκτήσει η πόλη το δικό της 
υδατοδρόμιο !! 

Με πρωτοβουλία του ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ξεκινάει τις 
διαδικασίες για να εντάξει την πόλη στο δίκτυο υδατοδρομίων της 
χώρας, συζητώντας με τον εκπρόσωπο της ένωσης των εταιρειών 
Hellenic Seaplanes & Ελληνικά Υδατοδρόμια, κ. Νικόλα Χαραλάμπους 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Seaplanes! 

Το ενδιαφέρον πολλών χρόνων για δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης πλέον ξεκινάει μέσα από τις τυπικές διαδικασίες να αποκτάει 
«σάρκα και οστά» ώστε η πόλη να αποκτήσει το δικό της υδατοδρόμιο…. 

Για να φτάσουμε στο σημείο της εκκίνησης των απαραίτητων διαδικασιών, 
χρειάζεται να οριστεί ο χώρος του υδατοδρομίου εντός του Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης όπου ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, κ. Γιάννης 
Ζαμπούκης σε συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης θα συζητήσουν τα πιθανά σημεία για την δημιουργία 
υδατοδρομίου στο άμεσο μέλλον.  

Η αρχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι σε διαβουλεύσεις  με τη σύμπραξη 
των Hellenic Seaplanes και Ελληνικά Υδατοδρόμια, για την διαδικασία 
δημιουργίας υδατοδρομίου. Από το υδατοδρόμιο της Αλεξανδρούπολης θα 
πραγματοποιούνται πτήσεις σε υδατοδρόμια της Βορείου Ελλάδας και  
συγκεκριμένα της Ανατολικής Μακεδονίας ,Θράκης σε νησιά του Β/Α 
Αιγαίου, Σποράδες αλλά και στις γειτονικές χώρες.  

Για τη δρομολόγηση των διαδικασιών δημιουργίας υδατοδρομίου στην 
Αλεξανδρούπολη, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Γιάννης Ζαμπούκης: 

«Οι συζητήσεις μεταξύ της δημοτικής αρχής και του κ. Χαραλάμπους 
εκπρόσωπου της ένωσης των εταιρειών Hellenic Seaplanes και Ελληνικά 
Υδατοδρόμια ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες καθώς καταφέραμε να 
προσδιορίσουμε άμεσα τη διαδικασία και τα πρώτα βήματα για την αδειοδότηση 
του υδατοδρομίου στο λιμάνι της πόλης μας.  
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Πιστεύουμε ακράδαντα στο θετικό αντίκτυπο που θα έχει η δημιουργία 
υδατοδρομίου στην Αλεξανδρούπολη τόσο από πλευράς τουρισμού και 
εμπορικής ανάπτυξης όσο και από πλευράς αναβάθμισης των επιλογών 
μετακίνησης που θα έχουν οι συμπολίτες μας, επιλέγοντας πλέον για τη 
μεταφορά τους και τα υδροπλάνα!». 

Σε τοποθέτηση του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic 
Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους δήλωσε για το Υδατοδρόμιο της 
Αλεξανδρούπολης: 

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου να αναλάβει την δημιουργία του 
υδατοδρομίου της πόλης το οποίο θα ενταχθεί στο γενικότερο πλάνο της 
δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα, 
ενεργοποιώντας έτσι την αγορά του υδροπλάνου στη χώρα μας και φέρνοντας 
μια αναζωογόνηση στο χώρο των ελληνικών μεταφορών. Tα υδροπλάνα θα 
φέρουν σίγουρα νέες ευκαιρίες και για τον τουρισμό μας, αφού θα ενισχύσουν 
το brand name των περιοχών που θα έχουν την υποδομή να τα φιλοξενήσουν. 
Ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησης του έργου 
σύντομα ώστε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να αποκτήσει υδατοδρόμιο και 
ο φημισμένος φάρος της πόλης να καλωσορίζει τα υδροπλάνα ….. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το project του υδατοδρομίου στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι κάτι 
νέο για τις Hellenic Seaplanes και Ελληνικά Υδατοδρόμια καθώς ήδη από το 
2018 είχε γίνει προσέγγιση για την ανάληψη της δόμησης του τεχνικού 
φακέλου, χωρίς το έργο τότε να προχωρήσει.»  

Οι άμεσες εξελίξεις γύρω από το υδατοδρόμιο της Αλεξανδρούπολης έρχονται 
να συμπληρώσουν την έντονη κινητοποίηση που παρατηρείται τελευταία 
αναφορικά με την ανάπτυξη υδατοδρομίων στη Βόρεια Ελλάδα.  
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