
Διαμαρτυρία φορέων για την εξαίρεση του αεροδρομίου Χανίων από τη 

σύνδεση με την Τουρκία 

 

Την προκλητική εξαίρεση του αεροδρομίου Χανίων στη συμφωνία για την αεροπορική 

σύνδεση με αεροδρόμια της Τουρκίας, καταγγέλλουν με κοινή επιστολή τους στον 

Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, το 

Επιμελητήριο Χανίων, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων 

Χανίων «Άπτερα» και οι Τουριστικές Επιτροπές των Δήμων, Χανίων, Πλατανιά, 

Καντάνου - Σελίνου, Κισσάμου, Σφακίων και Αποκόρωνα. 

Οι φορείς ζητούν μεταξύ άλλων από τον Υπουργό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για να αποκατασταθεί η προκλητική και υποβολιμαία αδικία. 

Αναλυτικά αναφέρουν: 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Με λύπη μας διαπιστώσαμε, με βάση το χθεσινό δημοσίευμα στο ενημερωτικό 

παγκρήτιο portal «efimeridaki.gr» ότι: 

Στο μνημόνιο συνεργασίας (ΜοU) που υπεγράφη στις 31-03-2014 μεταξύ Ελλάδος και 

Τουρκίας και συγκεκριμένα μεταξύ του διοικητού της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΥΠΑ) κ. Δημήτρη Κούκη και του υποδιοικητή της αντίστοιχης τούρκικης 

Υπηρεσίας κ. Bahri Keisici, για την ανάπτυξη των αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας, εξαιρέθηκε προκλητικά η σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χανίων και 

αεροδρομίων Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη). 

Όπως γνωρίζετε, η σύνδεση Χανίων - Κωνσταντινούπολης ήταν πάγιο αίτημα όλων των 

τουριστικών, επιχειρηματικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Δυτικής Κρήτης. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης η διάθεση χρονοθυρίδων (slots) μεταξύ του 

αεροδρομίου Χανίων και των τούρκικων αεροδρομίων; 

2. Από πού προκύπτει ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες χρονοθυρίδες (slots) στα 

αεροδρόμια των Χανίων και της Τουρκίας; 

3. Εξακολουθεί να τελεί υπό την εμπιστοσύνη σας ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας κ. Δημήτρης Κούκης; 

4. Υπάρχουν συγκεκριμένα ειδικά επιχειρηματικά ή άλλα συμφέροντα, τα οποία 

επιχείρησαν και εν τέλει υπονόμευσαν τη διαδικασία προκειμένου να μη 

συμπεριληφθούν τα Χανιά στη συγκεκριμένη συμφωνία; 

Σας θέτουμε υπόψιν, ότι χρειάζονται επιπλέον ενέργειες μιας και εκτελούνται 

σημαντικά έργα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, 



ώστε να διπλασιαστεί η χωρητικότητά του και να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και 

ασφαλές ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Επειδή το συμφέρον της Δυτικής Κρήτης, η ανάπτυξη και ευημερία του τόπου είναι 

εθνικό καθήκον, πιστεύουμε ότι θα προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 

ώστε να αποκατασταθεί η παραπάνω προκλητική και υποβολιμαία αδικία. 

» 


