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Αζήλα,  25/09/2014 

 

ΕΠΣΟΛΗ ΠΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

Προς: Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ 

Τπόψη:  Ξεξηθεξεηάξρε θ. Γεώξγην Σαηδεκάξθν 

Κοινοποίηση: Ξεξηθεξεηαθό  Ππκβνύιην Λνηίνπ Αηγαίνπ 

 

Αμηόηηκε θε Ξεξηθεξεηάξρε, 

 

Κε ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζα ζέιακε θαηά πξώηνλ λα ζαο ζπγραξνύκε γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ζαο σο Ξεξηθεξεηάξρεο Λνηίνπ Αηγαίνπ θαη λα ζαο 

βεβαηώζνπκε όηη ζα είκαζηε δίπια ζαο εάλ ρξεηαζηεί λα ζπκβάινπκε ζε νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα ή πξσηνβνπιία ζαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ 

Διιάδα.  

 

Θαηά δεύηεξνλ ζα ζέιακε λα επηθξνηήζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θάλεη ε Ξεξηθέξεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηύνπ δαηνδξνκίσλ ζην Λόηην Αηγαίν, 

εθόζνλ απηή δηεμάγεηαη εληόο ελόο νξζνινγηθνύ πιαηζίνπ, ώζηε ηειηθά λα 

εμαζθαιίδεηαη νπζηαζηηθό όθεινο γηα ηνπο πνιίηεο ηόζν ηνπ Λνηίνπ Αηγαίνπ όζν θαη 

όιεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. 

 

Ζ εηαηξεία καο ΓΟΝΞΙΑΛΑ ΔΙΙΑΓΑΠ Α.Δ  δξαζηεξηνπνηείηαη ηα  ηειεπηαία 2 ρξόληα 

έρνληαο σο αληηθείκελν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξσλ δαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα.  Πηόρνο είλαη ε αλάπηπμε ελόο 

ζεκαληηθνύ δηθηύνπ δαηνδξνκίσλ ζε όιε ηε ρώξα θαζώο θαη ε επηρεηξεζηαθή 

ζύλδεζε ησλ πξννξηζκώλ κε πδξνπιάλα. πάξρεη ήδε εμεηδηθεπκέλε νκάδα 

ζηειερώλ θαη έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ κειέηε θαη ηελ αδεηνδόηεζε 

πδαηνδξνκίσλ θαζώο θαη θαηαξηηζκέλα ζηειέρε γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη επηηπρία ηνπ 

όινπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ.  

 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν πσο έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά 

ζπκβάιινληαο ζηελ άξζε ηεο απνκόλσζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθώλ καο 

πεξηνρώλ, ζηελ ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπηθώλ θνηλσληώλ κε ηνλ θπξίσο 

εζληθό θνξκό ηεο ρώξαο αιιά θαη ζηελ εκπνξηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε λεζηώλ θαη 

ηόπσλ ηνπ επξύηεξνπ Διιεληθνύ ρώξνπ, πνπ ζήκεξα δηθαηνινγεκέλα αηζζάλνληαη όηη 

βξίζθνληαη ζην πεξηζώξην. Ζ Δηαηξεία καο πξνζδνθά όηη ζα αλαηξέςεη ζεκειηώδε έσο 

ηώξα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ εγθαηληάδνληαο κηα Λέα Δπνρή ζηελ νπνία 

ζα απμεζεί θαη ζα βειηησζεί πνηνηηθά ην ηνπξηζηηθό ξεύκα ηεο ρώξαο. Ρα επξύηεξα 

θνηλσληθά νθέιε κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο είλαη ηόζν απηνλόεηα ώζηε ε όπνηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ή αλάπηπμε επηρεηξεκαηνινγίαο  από ηελ 

πιεπξά καο λα είλαη πιενλάδνπζα.  
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Ήδε κε πνιινύο δήκνπο ηεο Ξεξηθέξεηάο ζαο έρνπκε πξνρσξήζεη ζε αιιεπάιιειεο 

ζπδεηήζεηο θαη ζπλαληήζεηο παξέρνληαο νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ζηελ βνύιεζή ηνπο 

λα αλαπηύμνπλ πδαηνδξόκηα ζηνπο πθηζηάκελνπο ιηκέλεο ηνπο. Πε ηειεπηαία 

επηθνηλσλία πνπ είρακε καδί ηνπο, κε κεγάιε καο έθπιεμε δηαπηζηώζακε όηη ζε 

θάπνηνπο δήκνπο νη δηαδηθαζίεο πνπ είραλ δξνκνινγεζεί αλεζηάιεζαλ θαηόπηλ 

αλαθνηλώζεσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ ζπκβνύισλ ηεο πεξί αλάιεςεο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπηθνύ δηθηύνπ πδαηνδξνκίσλ από ηελ ίδηα ηελ Ξεξηθέξεηα. 

 

 

Όζν θαινπξναίξεηε  θαη λα είλαη ε πξόζεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζεσξνύκε όηη ην 

επηρείξεκα λα αλαιάβεη ε ίδηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πδαηνδξνκίσλ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ θαηά 1-2 ρξόληα! Ζ 

εμήγεζε είλαη απιή: σο δεκόζηνο θνξέαο ε Ξεξηθέξεηα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 

απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ, λα ιακβάλεη εγθξίζεηο δαπαλώλ, λα δηελεξγεί 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιιέο θνξέο ιόγσ εθινγώλ λα αιιάδεη θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο. Δίλαη ινηπόλ εύινγν, όηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απμάλνληαη 

δπζζεώξεηα ηα γξαθεηνθξαηηθά πξνζθόκκαηα θαη πξνθαλώο νη ρξόλνη 

δηεθπεξαίσζεο, ελώ δελ εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα θαη ζπλέρεηα πνπ απαηηεί έλα 

ηέηνην εγρείξεκα, κε ηειηθό απνηέιεζκα ε πηζαλόηεηα απηό ηειηθώο λα εγθαηαιεηθζεί 

λα απμάλεηαη  επηθίλδπλα. 

 

Δλδερνκέλσο, αλ απηή ε πξνζπάζεηα μεθηλνύζε πξηλ 2 ρξόληα, ζήκεξα λα είρε θηάζεη 

ζε έλα πςειό επίπεδν σξηκόηεηαο θαη πινπνίεζεο ώζηε λα ήηαλ δπλαηή ε 

ελζσκάησζε κε ηελ ήδε ώξηκε ηδησηηθή πξσηνβνπιία αλάπηπμεο δηθηύνπ 

πδαηνδξνκίσλ. Ωζηόζν, αλ θάηη ηέηνην μεθηλήζεη ηώξα, ζα πξέπεη θαηόπηλ ησλ 

αλσηέξσ λα ζεσξείηαη βέβαην όηη αν αστό τελικώς ολοκληρωθεί, απηό ζα ζπκβεί 

κεηά ην θαινθαίξη ηνπ 2016! Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί όηη ε ελδερόκελε 

απώιεηα δύν αθόκε ηνπξηζηηθώλ πεξηόδσλ, δελ ζα έρεη ζνβαξή επίπησζε κόλν ζε 

ηνπηθό επίπεδν αιιά ζα δεκηνπξγήζεη πξόζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή δηαζύλδεζε 

κε ηνπο ππόινηπνπο πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο καο πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί. 

 

  

 

Αμηόηηκε θε Ξεξηθεξεηάξρε, 

 

 

Όπσο ζαο πξναλέθεξα ε εηαηξεία καο έρεη δείμεη έκπξαθηα έληνλν ελδηαθέξνλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ πδαηνδξνκίσλ όρη κόλν ζην Λόηην Αηγαίν αιιά ζε 

όιε ηελ Διιάδα. Λα είζηε βέβαηνο πσο όπνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνζπάζεηαο  ζαο  ζα ην πξάμεη κε ηνλ πην ζπλεπή θαη πξόζθνξν ηξόπν. Ππεύδνπκε 

λα απνζαθελίζνπκε όηη ζθνπόο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο δελ είλαη ε όπνηα 

αληηπαξάζεζε, δεκηνπξγία θσιύκαηνο ή εληππώζεσλ.  
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Αληίζεηα, αθξηβώο επεηδή πξόθεηηαη γηα εγρείξεκα θαηαθαλώο εζληθήο ζεκαζίαο, 

θξίλνπκε όηη ην βάξνο ηεο πξνζπάζεηάο ζαο πξέπεη λα πέζεη θπξίσο ζηελ πξνώζεζε 

ηεο νξγάλσζεο, ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο γηα ηελ άξζε ησλ 

ήδε αξθεηώλ πθηζηάκελσλ γξαθεηνθξαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ πδαηνδξνκίσλ. Θεσξνύκε δε απηνλόεην όηη ζα ζπκθσλείηε πσο 

θξίζηκε παξάκεηξνο επηηπρίαο ελόο ηόζν ζεκαληηθνύ εγρεηξήκαηνο απνηειεί ε 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη επέλδπζε θεθαιαίσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ζα δώζνπλ θίλεηξα γηα παξάπιεπξεο ηδησηηθέο επελδύζεηο ελώ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό ηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη 

επνκέλσο ηελ επηηπρία.  

 

Δπί ηεο επθαηξίαο, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη έσο ζήκεξα, έρνπκε μεθηλήζεη 

ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο πδαηνδξνκίνπ εμνινθιήξνπ κέζσ ηδησηηθήο επέλδπζεο ζηηο 

παξαθάησ πεξηνρέο ρσξίο λα επηβαξύλεηαη ν ζρεηηθόο Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη 

Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Ιηκέλα κε ην νπνηνδήπνηε θόζηνο: 

1. δαηνδξόκην Πθύξνπ 

2. δαηνδξόκην Αινλλήζνπ 

3. δαηνδξόκην Ακθηινρίαο 

4. δαηνδξόκην Πθνπέινπ 

5. δαηνδξόκην Ρήλνπ 

6. δαηνδξόκην Ξάηκνπ 

7. δαηνδξόκην Πάκνπ 

8. δαηνδξόκην Σαιθηδηθήο (Ηδησηηθή Καξίλα) 

 

Ξαξάιιεια, έρνπκε μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία πδαηνδξνκίσλ ζηηο πην 

θάησ ιίκλεο: 

1.  Ρξηρσλίδαο ζην Αγξίλην 

2.  Ξακβώηηδαο ζηα Ησάλληλα 

3.  Θατάθα ζηελ Εαράξσ Ζιείαο 

4.  Ξνιπθύηνπ ζηελ Θνδάλε 

5.  Θεξθίλεο ζηηο Πέξξεο 

6.  Κεγάιε Ξξέζπα ζηε Φιώξηλα  

7.  Βεγνξίηηδαο ζην Ακύληαην 

 

Δπηπιένλ, έρνπκε αλαιάβεη σο Ρερληθνί Πύκβνπινη αδεηνδόηεζεο (ρσξίο λα 

επηβαξύλεηαη ν ζρεηηθόο Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Ιηκέλα κε ην 

νπνηνδήπνηε θόζηνο) γηα ηα εμήο πδαηνδξόκηα:  

1. δαηνδξόκην Βόινπ 

2. δαηνδξόκην Εαθύλζνπ 

3. Ηδησηηθό δαηνδξόκην Θέξθπξα (ηδησηηθό) 

4. Ηδησηηθό δαηνδξόκην Κεγαλήζη (ηδησηηθό)  
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Δίκαζηε δηαζέζηκνη γηα κηα πην αλαιπηηθή ζπδήηεζε θαη εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ώζηε νη ηειηθέο επηινγέο λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηεο ηόζν 

ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ήδε θαηαβάιιεηαη ζην πην ζύληνκν ρξνληθό νξίδνληα, 

ρσξίο σζηόζν λα ζπζηάδεηαη νύηε ην επίπεδν πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ηειηθώο 

ζα παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο, νύηε βεβαίσο λα δηαθπβεύεηαη ζην ειάρηζην ε 

αζθάιεηά ηνπο. 

 

Αλακέλνπκε κε ελδηαθέξνλ ηελ ηνπνζέηεζή ζαο θαη παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο 

γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

Κε εθηίκεζε,  

 

 

 

 

 

Ληθόιαο Σαξαιάκπνπο 

Ξξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο 

δξνπιάλα Διιάδνο Α.Δ. (Hellenic Seaplanes S.A.) 
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