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Το video της διαδικτυακής συνεδρίας της ΕΑΕ με
θέμα τα υδροπλάνα
2021/06/07 06:00 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Διαδικτυακή συνεδρία μέσω Zoom με θέμα «Ανάλυση Κατάστασης και
Προοπτικές Εξέλιξης Υδατοδρομίων και Υδροπλάνων στην Ελλάδα»
διοργάνωσε η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr), με την ευγενική
προσφορά του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό και εισαγωγή στο θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης,
Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου.
Στη συζήτηση συμμετείχαν σημαίνουσες προσωπικότητες του οικοσυστήματος των
αερομεταφορών με υδροπλάνα. Συγκεκριμένα:
–

Ο κ. Βασίλειος Βρεττός, Υποδιοικητής ΥΠΑ, αρμόδιος για την ανάπτυξη

αερολιμένων και υδατοδρομίων στην χώρα μας.
–

Ο Δρ. Άγγελος Βλάχος, μη-εκτελεστικό μέλος του πενταμελούς Διοικητικού

Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ με συντονιστική αρμοδιότητα στο έργο της αδειοδότησης και
ανάπτυξης του δικτύου υδατοδρομίων στην επικράτεια.
–

Ο κ. Αναστάσιος Γκόβας, Πρόεδρος της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια»

και Μέτοχος της εταιρείας «Grecian Air Seaplanes».

–

Ο κ. Νικόλαος Χαραλάμπους, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής

της εταιρείας «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.».
–

Ο κ. Βασίλειος Τσατλακίδης Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της

«IPPIAS Airlines S.A.».
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Δημήτρης Κέπετζης, Διευθυντής Σταθμού της
αεροπορικής εταιρείας Volotea στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και μέλος του ΔΣ της
ΕΑΕ.
Το επίπεδο ενημέρωσης ήταν υψηλού επιπέδου, με αναφορές:
–

Στο Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και αδειοδότηση λειτουργίας

υδατοδρομίων και υδάτινων πεδίων στην Ελλάδα .
–

Στην μέχρι σήμερα πρόοδο αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων

και αεροπορικών εταιρειών με υδροπλάνα.
–

Στα προβλήματα νομικής και γραφειοκρατικής μορφής που δυσχεραίνουν

την ανάπτυξη αυτού του ενδιαφέροντος Εθνικού «προϊόντος».
–

Στην ανάλυση κατάστασης και προοπτικές της κάθε επιχειρηματικής

δραστηριότητας στον χώρο των υδατοδρομίων και υδροπλάνων στη χώρα μας.
–

Σε προτάσεις υπέρβασης των νομοθετικών και γραφειοκρατικών

αγκυλώσεων.
–

Σε προτάσεις οικονομικής, επιχειρησιακής και κανονιστικής υποστήριξης

από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. Γιάννης Σταυλάς,
απευθύνοντας ευχαριστίες στους συντελεστές της εκδήλωσης.

