
πλέληεπμε Κσζηή Υαηδεδάθε γηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξόκηα 

 

 

Τνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αεξνδξνκίσλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Υπεξεζίαο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο παξνπζίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηύπνπ ν Υπνπξγόο Αλάπηπμεο Κσζηήο 

Φαηδεδάθεο. Αλαιπηηθά ν θ. Υπνπξγόο είπε: 

 

« Η ζεκεξηλή πξσηνβνπιία καο εληάζζεηαη θαη απηή, ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

αληαγσληζηηθή, εμσζηξεθήο, θηιηθή ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ζηηο επελδύζεηο. 

Γελ ζα θνπξαζηώ λα ηνλίδσ πσο νη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη νη ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο, δελ γίλνληαη κόλνλ γηα 

ηακεηαθνύο ιόγνπο. 

Γίλνληαη πξσηίζησο γηα αλαπηπμηαθνύο ιόγνπο. 

Γηόηη νη επελδύζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη, εληζρύνπλ ηελ απαζρόιεζε, αιιά θαη δεκηνπξγνύλ επθαηξίεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο καο κέζσ λέσλ ζπλεξγαζηώλ. 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε πξόζθαηα κεηαμύ ηεο Cosco, ηεο ΣΡΑΙΝΟΕ θαη 

ηε Hewlett Packard ζηνλ Πεηξαηά. 

Απηή ε αληίιεςε πξέπεη λα εληζρπζεί. 

Σε απηό απνζθνπεί θαη ην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξόκηα θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

ΤΠΑ, πνπ  παξνπζηάδνπκε θαη  θαηαζέηνπκε πξνο ςήθηζε. 

Βαζηζκέλε ζ” απηό ην πιαίζην, ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ακέζσο ε δηαδηθαζία ηεο αμηνπνίεζήο  ηνπο από 

ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, κέζσ ηνπ ΣΑΙΠΕΔ. 

Πξόθεηηαη γηα κηα δηεζλή ππνρξέσζε ηεο ρώξαο, αιιά ηαπηόρξνλα ζπληζηά κηα πνιύ δηαδνκέλε θαη επηηπρεκέλε 

πξαθηηθή πνιιώλ επξσπατθώλ ρσξώλ. 

Σεκεηώλσ κάιηζηα πσο πξόζθαηα ε Πνξηνγαιία αμηνπνίεζε απνηειεζκαηηθά όια ηεο ηα αεξνδξόκηα. 

Με ηε ζηξαηεγηθή καο απνζθνπνύκε: 

o Να δεκηνπξγήζνπκε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ζηείινπκε ην κήλπκα πσο ε Διιάδα είλαη ρώξα θηιηθή πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, πξνζειθύνληαο επελδύζεηο 

o Να κεηαηξέςνπκε ηα αεξνδξόκηά καο από απιέο πίζηεο πξνζγείσζεο-απνγείσζεο πνπ είλαη 

ζήκεξα ζε ηνπηθνύο πόινπο αλάπηπμεο, κε πξόζζεηεο εκπνξηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. 

o Να ζηεξίμνπκε ηνλ ηνπξηζκό, εθόζνλ ηα αεξνδξόκηα απνηεινύλ ηελ πύιε εηζόδνπ ζηελ ρώξα θαη ζεκειηώδε άμνλα ηεο 

ηνπξηζηηθήο καο πνιηηηθήο. 

o Να βειηηώζνπκε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζην θνηλό, απμάλνληαο έηζη θαη ηελ επηβαηηθή θίλεζε, πξνο 

ελίζρπζε  ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ αεξνκεηαθνξέσλ 

o Να ζπλδέζνπκε απνηειεζκαηηθόηεξα όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη ηδίσο ηηο λεζησηηθέο. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, νινθιεξώλνπκε ζήκεξα ηνλ πξνγξακκαηηζκό καο, όπσο ηνλ είρακε παξνπζηάζεη γηα 

πξώηε θνξά πξηλ από ηξεηο κήλεο. 

  

Έηζη ινηπόλ: 

Σν ειιεληθό δεκόζην ζα δηαηεξήζεη ηελ ηδηνθηεζία, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν όισλ ησλ αεξνδξνκίσλ, 

αιιά ζα παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηνπο κε δηαγσληζκό, ζε ηδηώηεο κε καθξνρξόληεο ζπκβάζεηο, θαηά ηα επξσπατθά 

πξόηππα. 

Γηα λα γίλεη απηό,  ηα αεξνδξόκηα νκαδνπνηνύληαη, δεκηνπξγώληαο δύν ζπζηάδεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ 

επρεξέζηεξα θαη λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία, ηόζν εθείλσλ πνπ είλαη πςεινύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο όζν 

θαη ησλ άιισλ. 

Δμππαθνύεηαη πσο δηαηεξνύκε όια ηα αεξνδξόκηα ζε όια ηα λεζηά, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 



Με ηηο ζεκεξηλέο ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνύκε,  μεθαζαξίδεη θαη λνκνζεηηθά ην ηνπίν σο πξνο ηηο αξκνδηόηεηεο, 

γηα λα πξνρσξήζεη απξόζθνπηα ε ζρεηηθή δηαδηθαζία από ην ΤΑΙΠΔΓ. 

Καηαξράο, νινθιεξώλεηαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο -πνπ μεθίλεζε κε ην λ. 

3913/2011- θαηά ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πξόηππα. 

Ο δηαρσξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ πξνβιέπεη όηη: 

- από ηε κία πιεπξά, ε ΤΠΑ ζα δηαζέηεη ηηο ξπζκηζηηθέο θαη επνπηηθέο αξκνδηόηεηεο, π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ  ε 

αζθάιεηα,  ην λέν ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο θιπ. 

-θαη από ηελ άιιε, νη παξαρσξεζηνύρνη ζα αλαιάβνπλ ηελ  εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε. 

Δπηπιένλ, ε ΥΠΑ, εληζρύεηαη θαη απνθηά ηελ αξκνδηόηεηα, λα παξαθνινπζεί ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ παξαρώξεζεο θαη ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο- γίλεηαη έλαο “νηθνλνκηθόο ξπζκηζηήο”, κέζσ ηεο 

ζρεηηθήο αλεμάξηεηεο δηεύζπλζεο ηεο, πνπ έρνπκε ήδε ζπζηήζεη. 

Σπγθεθξηκέλα, ε «Επνπηηθή Αξρή γηα ηα Αεξνιηκεληθά Σέιε» ηεο ΥΠΑ, όπσο ιέγεηαη: 

α) ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ σο πξνο ηα εθαξκνδόκελα ηέιε ζε όια ηα αεξνδξόκηα πνπ ζα 

αμηνπνηεζνύλ θαη 

β) ζα ειέγρεη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ηδηώηε επελδπηή πξνο ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλπνπ ζα 

θαζνξίδεηαη από ηηο ζπκβάζεηο. 

Πξνο εμνξζνινγηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΥΠΑ, θαηαξγνύληαη ή ζπγρσλεύνληαη κε ην λόκν,  10 Δηεπζύλζεηο 

θαη 14 Σκήκαηα ηεο Υπεξεζίαο. 

Δπίζεο, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο, ηαρύηεηαο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο,  κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ 

δηαγσληζκώλ, 

ε ΥΠΑ ζα ζπλερίδεη λα παξέρεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ αεξνδξνκίσλ. 

Από εθεί θαη πέξα, γηα ηα αεξνδξόκηα, πνπ: 

είηε δελ έρνπλ πεξηιεθζεί εμ αξρήο ζηηο ζπζηάδεο πξνο αμηνπνίεζε ηνπ ΣΑΙΠΕΔ, είηε δελ ζα επηηεπρζεί ε 

παξαρώξεζε ρξήζεο ηνπο,  ιόγσ έιιεηςεο επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηε δηαρείξηζή ηνπο ζα αλαιάβεη, κία λέα 

εηαηξία ππό δεκόζην έιεγρν: ε Αλώλπκε Εηαηξεία Δηαρείξηζεο Πεξηθεξεηαθώλ Αεξνδξνκίσλ (ΑΔΓΙΠΑ). 

Η λέα εηαηξεία, ζα ζηειερσζεί από απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο ηεο ΤΠΑ θαη ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί όηαλ 

ζα είκαζηε ζην ηειηθό ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ΣΑΙΠΕΔ, δειαδή 3 κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαρώξεζεο. 

Η  ΑΔΓΙΠΑ ζα έρεη αξρηθή δηάξθεηα 20 έηε κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο . 

Σε δεύηεξν ρξόλν, θαη κε ζηόρν λα δηαηεξήζεη ηελ απξόζθνπηε θαη αδηαηάξαθηε ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ, ζα 

κπνξεί λα παξαρσξήζεη ηε Δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζε ηδησηηθό θνξέα, κε ηε ζύλαςε Σύκβαζεο 

παξαρώξεζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο. 

Η εηαηξία ζα ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από: 

α) ηα έζνδα από ηελ ρξήζε πνπ ζα θαηαβάιινλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 

β) ηα έζνδα από εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηεο 

γ) ηα έζνδα από έλα εηδηθό ηέινο πνπ ζα εηζπξάηηεηαη από ηα αεξνδξόκηα , ε ρξήζε ησλ νπνίσλ έρνπλ δνζεί 

πξνο αμηνπνίεζε ζε ηδηώηεο-επελδπηέο 

Σηέθνκαη ηδίσο ζην ηειεπηαίν: 

ζηόρνο καο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ «παηόζεκνπ» από έλα άιιν ηέινο πνπ ζα θαιύπηεη ζηελ νπζία, 

ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο όζσλ από ηα αεξνδξόκηα ηειηθώο δελ αμηνπνηεζνύλ από ηδηώηεο θαζώο θαη ην θόζηνο 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ άγνλσλ γξακκώλ. 

Απηή ε εμέιημε ζεσξνύκε πσο ζα βειηηώζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ειιεληθώλ αεξνδξνκίσλ θαη ζα έρεη 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη γεληθώο, ζηελ πνηόηεηα ησλ ζπγθνηλσληώλ. 

Τέινο, ζέισ αλαθεξζώ ζην αεξνδξόκην ηνπ Καζηειίνπ πνπ είλαη έλα δήηεκα εμέρνπζαο ζεκαζίαο: 

Πξόθεηηαη γηα έλα εληειώο λέν έξγν θαη απηό ην δηαθνξνπνηεί από ηηο παξαρσξήζεηο, πνπ ζήκεξα ζπδεηνύκε. 



Πεξηιακβάλεη κία ζύλζεηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδόηεζεο, θαη αθνξά ηόζν ηελ θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ, όζν θαη 

ησλ νδηθώλ ηνπ ζπλδέζεσλ. 

Πξαθηηθά, δειαδή,  απεπζύλεηαη ζε δηαθνξεηηθό επελδπηηθό θνηλό, δεδνκέλνπ όηη ζην Καζηέιη ππάξρεη 

ζεκαληηθό θαηαζθεπαζηηθό αληηθείκελν. 

Σπλεπώο, ζε αληίζεζε κε ηα  πεξηθεξεηαθά αεξνδξόκηα όπνπ αλακέλεηαη πην έληνλν ελδηαθέξνλ από operators 

αεξνδξνκίσλ, ζην Καζηέιη  αλακέλεηαη λα ππάξμεη ελδηαθέξνλ θαη από κεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνύο νκίινπο. 

Σύκθσλα, κάιηζηα, κε ηνλ ρξεκαην-νηθνλνκηθό ζύκβνπιν, κεγάιεο επξσπατθέο εηαηξείεο θαη equity infrastructure 

funds, έρνπλ ήδε εθδειώζεη έλα θαη” αξρήλ ελδηαθέξνλ. 

Γηα ην ιόγν απηό, απνθαζίζηεθε λα πξνρσξήζεη ρσξηζηά ην Καζηέιιη από ηηο ζπκβάζεηοπνπ εμεηάδνπκε 

ζήκεξα. 

Σε θάζε πεξίπησζε ,όκσο , ε εθθίλεζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ρώξα: 

-πξώηνλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο νξηζηηθήο ιύζεο ζηνπο ηέζζεξηο απηνθηλεηνδξόκνπο θαη 

-δεύηεξνλ: κεηά ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζε ηεο ΕΣΕπ πσο ζα ππάξμεη  ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ 

έξγνπ. 

  

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

Σαο παξνπζηάζακε, ινηπόλ, ην λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ πξνσζνύκε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πεξηθεξεηαθώλ αεξνδξνκίσλ, ώζηε ην ΤΑΙΠΔΓ λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπο ζηνπο ηδηώηεο 

επελδπηέο. 

Σηε ζπλέρεηα, ν Δηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ Σακείνπ, ν θ. Εκίξεο, ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζηνπο όξνπο θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ακέζσο ηηο επόκελεο εκέξεο. 

Αζθαιώο, ε δηθή καο πξνζπάζεηα, ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Υπνδνκώλ, δελ 

ηειεηώλεη εδώ. 

Σύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ έρνπκε αλαθνηλώζεη από ηόηε πνπ πθίζηαηαη απηή ε θπβέξλεζε, 

ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα, κε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξώλ. 

Σπγθεθξηκέλα, σο ην ηέινο Μαξηίνπ, ε ΣΡΑΙΝΟΕ λα έρεη κεηαθεξζεί ζην ΣΑΙΠΕΔ, γηα λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο ηνλ Ινύλην. 

Αληίζηνηρα, πξνρσξνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα κία ιεηηνπξγηθή απειεπζέξσζε ησλ Τπεξαζηηθώλ Οδηθώλ 

Μεηαθνξώλ, ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, κε εηδηθή κέξηκλα θαη γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ηηο 

άγνλεο γξακκέο. 

Δηνηκάδνπκε θαη ζα θέξνπκε άκεζα πξνο ςήθηζε ην ζρεηηθό λνκνζρέδην, ώζηε κεηά ηελ έθδνζε όισλ ησλ 

θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκώλ, λα μεθηλήζεη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. 

Καη νη δηαδηθαζίεο λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ην 2015, αληί ην 2019, πνπ αξρηθώο πξνβιεπόηαλ. 

Με βάζε όια απηά, ινηπόλ, βιέπεηε πσο ε θπβέξλεζε  ηνπ Αληώλε ακαξά θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ηε 

ζηεξίδνπλ,  πξνρσξά κε ηαρύηεηα ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο,  γηα ηηο νπνίεο έρεη δεζκεπζεί έλαληη ηνπ ειιεληθνύ 

ιανύ. 

Καη πξνρσξνύκε, δηόηη κόλνλ έηζη ζα θαηαθέξνπκε λα αλαραηηίζνπκε ηελ ύθεζε θαη λα πεξάζνπκε  ζηελ 

αλάθακςε θαη ζηαδηαθά, ηελ αλάπηπμε. 

Πνιιά κέλνπλ λα γίλνπλ. 

Έρνπκε κπξνζηά καο δύζθνιν θαη αλεθνξηθό δξόκν. 

Όκσο, ε απνηπρία δελ κπνξεί λα είλαη επηινγή. 

Αλ δνπιέςνπκε κε έληαζε, ηαρύηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα , είκαη ζίγνπξνο πσο ζα ηα θαηαθέξνπκε. » 

 


