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Αθήνα, 13 Μάϊου 2021 

Δελτίο Τύπου  
Πλήρης και προς αδειοδότηση ο τεχνικός φάκελος του 
Υδατοδρομίου της Κυλλήνης! 

Η Ηλεία υποδέχεται τα υδροπλάνα και μπαίνει στο χάρτη των 
υδατοδρομίων της Ελλάδας!  

Τα υδροπλάνα πλησιάζουν σύντομα στην Κυλλήνη καθώς κατατέθηκε με 
απόλυτη επιτυχία ο τεχνικός φάκελος που αφορά την αδειοδότηση του 
υδατοδρομίου στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Μεταφορών και 
Υποδομών. 

Ο φάκελος αδειοδότησης κατατέθηκε την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, από την 
ένωση των εταιρειών Hellenic Seaplanes και Ελληνικά Υδατοδρόμια, η 
οποία ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που είχε αποφασιστεί από 
κοινού με τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης 
περιμένουν τις εξελίξεις ώστε να προχωρήσουν στο τελικό στάδιο του έργου 
που αφορά την κατασκευή της υποδομής και την ανάληψη της διαχείρισης του 
υδατοδρομίου. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic 
Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους ανέφερε:  

Οι θετικές εξελίξεις που αναμένονται με την επικείμενη αδειοδότηση του 
υδατοδρομίου της Κυλλήνης συμπληρώνουν καταλλήλως την αισιοδοξία που 
μας διακατέχει καθώς στο δίκτυο υδατοδρομίων που δημιουργείται, 
οργανώνεται και ενισχύεται μέρα με τη μέρα εντάσσεται ένας προορισμός με 
μεγάλη τουριστική δύναμη. 
Η Κυλλήνη με την άφιξη των υδροπλάνων άρα και την προσθήκη μίας ακόμα 
σημαντικής μεταφορικής επιλογής αναβαθμίζει την ελαστικότητα μετακίνησης 
των ντόπιων, ισχυροποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες που ανοίγονται στις τοπικές 
επιχειρήσεις ενώ παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης νέων τουριστικών 
προϊόντων, όπως ο περιηγητικός τουρισμός με υδροπλάνο, που συνδέεται 
άρρηκτα με τον τουρισμό κρουαζιέρας που ήδη το λιμάνι της Κυλλήνης 
φιλοξενεί επιτυχώς εδώ και χρόνια.  
 
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κ. Ιωάννης Λέντζας τοποθετήθηκε 
σχετικά με την αδειοδότηση και δημιουργία του υδατοδρομίου της Κυλλήνης: 
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Η κατάθεση του φακέλου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κυλλήνης 
αποτελεί πραγματικά ένα «στοίχημα» που είχαμε θέσει από την αρχή τόσο η 
δημοτική όσο και η λιμενική αρχή. Είναι από τα μεγάλα έργα ανάπτυξης τα οποία 
είχαμε ονειρευτεί και προγραμματίσει να γίνουν πράξη καθώς πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι το υδατοδρόμιο θα δώσει ώθηση και ανάπτυξη τόσο στην 
Κυλλήνη όσο και γενικότερα στο δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Πιστεύουμε ότι 
σύντομα θα έχουμε την αδειοδότηση του υδατοδρομίου στα χέρια μας, ώστε 
να περάσουμε στο επόμενο στάδιο του έργου που αφορά την κατασκευή του 
με απώτερο στόχο να δούμε τα πρώτα υδροπλάνα να καταφθάνουν στο λιμάνι 
της Κυλλήνης και το γεγονός αυτό να αποτελέσει το εφαλτήριο της ανάκαμψης 
όλου του δήμου.  

Οι εξελίξεις για το υδατοδρόμιο της Κυλλήνης έρχονται να προστεθούν στα 
αισιόδοξα νέα που φέρνουν τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να 
προχωρήσουν οι φάκελοι αδειοδότησης δύο ακόμα υδατοδρομίων της 
Πελοποννήσου και συγκεκριμένα του υδατοδρομίου της λίμνης Τάκα  στην 
Αρκαδία και το αντίστοιχο που αναμένεται να δημιουργηθεί στο λιμάνι της 
Καλαμάτας, στη Μεσσηνία.  
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