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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία θαινχκαζηε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε θαη λα παξνπζηάζνπκε κηα 

πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξα καο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ (εθεμήο «ΓΑΑ»), Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο. Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα έρεη ε λέα ζχκβαζε είλαη θαιφ λα 

παξνπζηάζνπκε ελ ζπληνκία θάπνηα πνιχ γεληθά ζηνηρεία ηφζν γηα ην αεξνδξφκην φζν 

θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία ηνπ αλαγλψζηε γηα ηνγεληθφηεξν ζέκα,θαη αληίιεςε πηπρψλ 

ηνπ νπνίνπ ζα θαηαδείμνπκε. 

 

Απηφ ζα καο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζεκαζία 

ηεο λέαο ζχκβαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο γηαηί είλαη θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηα 

ηξέρνληα δεδνκέλα ζην Διεπζέξηνο Βεληδέινο. ηελ αλάιπζε ηνπ θπξίσο ζέκαηνο ζα 

θαηαδείμνπκε ηε ζεκαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο παξαζέηνληαο βέβαηα θαη ηα ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο ππφζεζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε ρξνληθή ζπγθπξία, 

φπσο είλαη ζαθέο, ζηελ νπνία ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε έρεη επηθέξεη 

θαζπζηεξήζεηο ζην φιν εγρείξεκα. 

 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηαηί επεξεάδεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Αζήλα θαη φρη κφλν.Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ρξήζηκν λα κειεηεζεί εκπεξηζηαησκέλα ζε 

φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο. 

 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο ζα κειεηήζνπκε πην ελδειερψο ηελ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηνπ αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο, ηελ ηερλνινγία ηνπ θαζψο θαη ηηο 

πξσηνπνξηαθέο εθαξκνγέο πνπ δηαζέηεη. Αθφκε ζα εμεηάζνπκε δηεμνδηθά ηα ηερληθά 

θαη ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία αιιά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σέινο, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθηφο ρψξνπ. 
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ην δεχηεξν κέξνο, ζα δνχκε ηνλ νξηζκφ ησλ ζπκβάζεσο παξαρψξεζεο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ έξγσλ. Αθφκε, ζα κειεηήζνπκε θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζα έρεη κηα ηέηνηα εθαξκνγή. 

 

ην ηξίην κέξνο θαη ηειεπηαίν ζα εμεηάζνπκε ηνπο φξνπο ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΑΑ, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηνλ ξφιν ηνπ ΣΑΗΠΔΓ ζε απηφ. 

Αθφκε, ζα εξεπλήζνπκε ην ζελάξην ελδερφκελεο επέθηαζεο κειεηψληαο ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηελ ρσξεηηθφηεηα αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε απφ ηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα. Σέινο, ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε 

επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο είηε νηθνλνκηθέο είηε ιεηηνπξγηθέο.  
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ABSTRACT 

 

 

In this assignment we have to negotiate and present a very important aspect of our 

current economic and investment activity of the country which is relevant for 

understandingthe extension of the concession agreement on Athens International 

Airport (hereafter "AIA"), Eleftherios Venizelos. Before we proceed to a more detailed 

examination and analysis of the new contract‟s features and financial data,it would be 

better to present briefly data for the airport along with the core principlesforthe 

concession agreements. This would help the readers grasp the main concept and 

identify aspects of the essay that will be demonstrated at the chapters. 

 

This will allow us to understand the characteristics andthe importance of the new 

contract of the Athens airportat length since it is associated with the current data at 

Eleftherios Venizelos. The analysis of the main concept will indicate the importance 

and the economic viability of the concession agreement with the latest updates 

regarding the progress of the case. However due to the current period of slow 

economic growth and financial crisis, delays on the project took place. 

 

The financialaspect of the extension of the concession agreement is important as it 

affects the economic developments in Athens. This is the reason why a more in-depth 

research would be useful. 

 

In the beginning of the thesis we will more closely the construction process of the 

airport El. Venizelos, the technology and theavailable innovative applications. We will, 

furthermore, examine the technical and functional data and statistics of the airport 

traffic both locally and globally. Also, we will present distinctions that have been 

awarded to Eleftherios Venizelos airport globally. 

 

In the second part, we will define the concession agreement and its application on 

public works. In addition, we will study the characteristics of such application. 

 

In the third and last part we will examine the terms of the third memorandum on the use 

of AIA, the duration and the role of HRADF. Moreover, we will investigate the possible 

extension scenario, studying the financial data,the capacityof the airport and the 
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interaction with regional airports. In the end, we will examine the extension of the 

concession agreement and its financial and operational impact. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

 

 

1.1. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

 

Ζ εηαηξία Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ. (ΓΑΑ) ζπζηάζεθε ην 1996 κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο» γηα 30 ρξφληα. Σν ζχγρξνλν δηεζλέο αεξνδξφκην ησλ Αζελψλ, Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο, απνηέιεζε θαη απνηειεί έλα απφ ηα θνξπθαία έξγα ππνδνκήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρψξα καο θαη έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο1. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαρψξεζε, ε νπνία ζπληζηά κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο ζπκπξάμεηο κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ιήγεη ην 20262.Δπηπιένλ, ην Γεκφζην έρεη κεηαβηβάζεη ζην ΣΑΗΠΔΓ θαη ην δηθαίσκα 

επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο παξαρψξεζεο θαηά 20 επηπιένλ έηε (κέρξη ην 2046). ε 

πεξίπησζε φκσο ην 2026 ιήμεη ε πθηζηάκελε ζχκβαζε ε δηαρείξηζε ηνπ αεξνδξνκίνπ 

ζα πεξηέιζεη θαηά 100% ζην ειιεληθφ Γεκφζην. 

 

Σν 2001 πνπ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα φιε ηελ 

ειιεληθή αεξνπνξηθή νηθνγέλεηα. ε φια απηά ηα ρξφληα θαηέζηε επίθεληξν ζεηηθψλ 

αλαθνξψλ γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Πνιιέο θνξέο βξαβεχηεθε απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο,αξκνδίνπο ηνπ αεξνπνξηθνχ θιάδνπ γηα ηηο θαηλνηφκεο 

εθαξκνγέο θαη ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην ζχζηεκα ειέγρνπ, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πνπ αθνινπζεί απνηεινχλ εγγχεζε 

θαιήο σο θαη βέιηηζηεο απφδνζεο.Γελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε 

αλαθνξά ζε ηερληθέο παξακέηξνπο ηνπ αεξνδξνκίνπ αιιά απηέο έρνπλ ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηα άξηηα θαη πιήξε πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ. 

 

Δίλαη θαιφ λα αλαθέξνπκε πνιχ ζπλνπηηθά θάπνηα ζηνηρεία σο πξνο ηνπο ζεκεξηλνχο 

νκίινπο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην αεξνδξφκην ζηελ ηξέρνπζα ζχκβαζε παξαρψξεζεο. 

 

Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ. απνηειεί κία ηδησηηθά δηνηθνχκελε εηαηξεία ε 

νπνία έρεη σο θπξίνπο κεηφρνπο ην ειιεληθφ Γεκφζην θαη ηνλ φκηιν AviAlliance. Ζ 

AviAllianceGroup θαηέζηε ν θχξηνο ηδηψηεο κέηνρνο ην 2013, κεηά ηελ πψιεζε ησλ 

                                                           
1
http://www.aia.gr/userfiles/1c1ae135-47ac-4976-86e4-2ce565b646c1/123055_DAA_305.pdf 

2
http://www.hradf.com/el/portfolio/athens-international-airport 

http://www.aia.gr/userfiles/1c1ae135-47ac-4976-86e4-2ce565b646c1/123055_DAA_305.pdf
http://www.hradf.com/el/portfolio/athens-international-airport
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κεηνρψλ ηηο νπνίεο δηέζεηε ε Hochtief AG ζηε Hochtief AirportGmbH (κέηνρνο ηεο 

εηαηξείαο κε πνζνζηφ 26,67%) ζηελ εηαηξεία WorldAirportPartnersGmbH&Co. KG, 

ενπνία είλαη νιφθιεξεζπγαηξηθήηεο Public Sector Pension Investment Board (PSP 

Investments).H PSP Investments είλαη κηα εηαηξεία θαλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ, ε νπνία 

ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο ηνπ Καλαδά. 

Δπηπξνζζέησο κε απηά, ε Hochtief AirportGmbH κεηνλνκάζηεθε ζε AviAllianceGmbH, 

θαη ν έηεξνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο, ε Hochtief AirportCapitalCo. KGaA (ε νπνία θαηείρε 

ην 13,33% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο), κεηνλνκάζηεθε ζε AviAllianceCapitalCo. KGaA. 

 

 

1.2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Ο ΓΑΑ Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηελ πξψηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είρε ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο: 

α) Γπλαηφηεηα δηαθίλεζεο έσο θαη 16 εθαη. επηβαηψλ αλά έηνο, κε δπλαηφηεηα γηα 

κειινληηθή ηνπ επέθηαζε γηα ηελ εμππεξέηεζε έσο θαη 50 εθαη. επηβαηψλ αλά έηνο. 

Ήδε ην 2015 δηαθηλήζεθαλ ζην ΓΑΑ 18εθαη. επηβαηψλ, ελψ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ έρεη 

επεθηαζεί ζηα 21 εθαη. επηβάηεο. 

β) Λεηηνπξγία δχν παξάιιεισλ δηαδξφκσλ κήθνπο 4,0 θαη 3,8 ρικ. 

γ) Πιήξεο ζχζηεκα ηξνρνδξφκεζεοαεξνζθαθψλ γηα εμππεξέηεζε ησλ δχν 

δηαδξφκσλ. 

δ) Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεσο έσο θαη 65 θηλήζεσλ αεξνζθαθψλ αλά ψξα. 

ε) Κεληξηθφ αεξνζηαζκφ επηθάλεηαο 160.000 η.κ. θαη δνξπθνξηθφ αεξνζηαζκφ 

επηθάλεηαο 42.000 η.κ.. 

ζη) Γηαζεζηκφηεηα 73 ζέζεσλ ζηαζκεχζεσο αεξνζθαθψλ, κε επηπιένλ ρψξν 

δηαζέζηκν γηα θνξηία εκπνξεπκάησλ θαη γηα εμππεξέηεζε ηεο γεληθφηεξεο θπθινθνξίαο 

ζην αεξνδξφκην. 

δ) Γηάζεζε 24 γεθπξψλ επηβηβάζεσο επηβαηψλ. 

ε) Γηάζεζε 13 κνλάδσλ γηα ηελ παξαιαβή απνζθεπψλ. 

ζ) Γηάζεζε ρψξσλ ζηαζκεχζεσο 3.200 απηνθηλήησλ. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ην αεξνδξφκην ζπλδέζεθε ηαρχηαηα κεζχγρξνλα θαη 

αμηφπηζηαζπγθνηλσληαθά κέζα (Metro, Express Λεσθνξεηαθέο Γξακκέο, Πξναζηηαθφο 

ηδεξφδξνκνο, ΣΑΞΗ) ηφζν κε ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, φζν θαη κε ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά θαη κε ηελ ππφινηπε Διιάδα κέζσ ηεο Αηηηθήο Οδνχ ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηηο βαζηθέο νδηθέο αξηεξίεο ηεο ρψξαο. 
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1.2.1. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Σν αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» αλαπηχζζεηαη ηαρέσο θαη εμειίζζεηαη ζε 

βαζηθφ ππιψλα αλαπηχμεσο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ δηαρείξηζή ηνπ απφ ηελ 

θνηλνπξαμία «Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ ΑΔ» (ΓΑΑ), ε νπνία απνηεινχζε θαη ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ, ζπληζηά πξφηππν επηρεηξεκαηηθήο δηαρεηξίζεσο ην νπνίν 

απνθαιχπηεη ηελ αλακθηζβήηεηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ κηαο επηρεηξήζεσο πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ακηγψο ηδησηηθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ελφο θξαηηθνδίαηηνπ Οξγαληζκνχ 

φπσο ήηαλ παιαηά νη Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο.  

 

Πίλαθαο 1: Κφζηνο θαηαζθεπήο αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο θαη πεγέο 

θεθαιαίσλ. 2o Παλειιήλην πλέδξην Οδνπνηίαο, Βφινο, 18-20 Μαΐνπ 2005. 

 

 

εκεηψλεηαη πσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αεξνδξνκίνπ αλήιζε ζηα € 2,219 

δηο3, ελψ νη κέρξη ζήκεξα πιεξσκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ειιείκκαηα ηεο 

Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο μεπεξλνχλ θάπνηα δηζ επξψ. ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ δελ πεξηιακβάλνληαη νη επελδχζεηο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο 

Διιεληθήο Αεξνπνξηθήο Βηνκεραλίαο (ΔΑΒ) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηνλ 

αεξνιηκέλα (επηζθεπαζηηθή βάζε) αιιά θαη νη επελδχζεηο ζε θαηαζηήκαηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο απφ ηξίηνπο, ζηνπο νπνίνπο έγηλε εθρψξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, δηαθηλήζεσο θνξηίσλ, ηξνθνδνζίαο, μελνδνρείσλ, ηξαπεδψλ-

αληαιιαθηεξίσλ, ηαρπδξνκείσλ, εζηηαηνξίσλ, θαηαζηεκάησλ αθνξνινγήησλ εηδψλ θαη 

                                                           
3
2o Παλειιήλην πλέδξην Οδνπνηίαο, Βφινο, 18-20 Μαΐνπ 2005. 

κόστος κατασκευής 2.219 δισ. €

Συμμετοχή Ελληνικοφ 

Δημοσίου

0.700 δισ. € 

(31.5%)

Δάνεια
1.373 δισ. €  

(61.9%)

Ίδια κεφάλαια Αναδόχου
0.134 δισ. €        

(6.0%)

Λοιπά ζσοδα
0.014 δισ. €     

(0.6%)

Κό
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άιισλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο εθκεηαιιεχζεσο ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ (ρψξνη ζηαζκεχζεσο, θ.ά.). 

 

Δηθφλα 1: Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Γηεζλνχο AεξνιηκέλαAζελψλ ζηελ Eιιεληθή νηθνλνκία 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 2013. ει 8 

 

 

ε παξάιιειν επίπεδν, νη ζπλνιηθέο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 

Διιάδα απφ φιν ην πιέγκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αεξνδξνκίνπ4 αλήιζαλ ζηηο 

99.987. Πην αλαιπηηθά, ε αμία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ ζην πιαίζην ησλ επηπηψζεσλ κε 

άκεζν ραξαθηήξα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην πνζφ ησλ €1,95 δηζ., πνζφ ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζην 1,01% ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο. Δπηπιένλ νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα 

πιαίζηα ηεο αεξνπνξηθήο θνηλφηεηαο αλήιζαλ ζε 13.160. Οη έκκεζεο ζπλέπεηεο έρνπλ 

πεδίν αλαθνξάο θπξίσο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο παξά ην γεγνλφο πσο δελ 

είλαη εγθαηαζηεκέλεο γεσγξαθηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζπλδένπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παξνπζία ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

πγθεθξηκέλα, γηα λα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηηο έκκεζεο επηπηψζεηο 

ιακβάλνπκε ππφςε δχν πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ: 

A. Μεηαθνξέο (Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο – κεηξφ, ιεσθνξεία, ηαμί, πξναζηηαθφο 

ζηδεξφδξνκνο – αιιά θαη ηδησηηθά θαη ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα) 

Β. Τπεξεζίεο ηαμηδηνχ – ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο.  

 

                                                           
4
http://www.aia.gr/ebooks/EUAStudyGR/brochure_greek_final.pdf, ζει 8 

http://www.aia.gr/ebooks/EUAStudyGR/brochure_greek_final.pdf
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Ζ πξνζηηζέκελε αμία απηψλ ησλ κνλάδσλ αλέξρεηαη ζε €49 εθαη. ην θνκκάηη ηεο 

απαζρφιεζεο, νη ζπλνιηθέο ζέζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ αλέξρνληαη ζε 1.600 θαη 

αθνξνχλ εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε δηάθνξεο ζπλδεφκελεο κε ην 

αεξνδξφκην ππεξεζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε κεηαθνξέο θαη ηαμίδηα. εκαληηθέο 

βέβαηα είλαη σο απνηέιεζκα ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ θαη νη πνιιαπιαζηαζηηθνχ ραξαθηήξα επηπηψζεηο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Δηθφλα2: Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Γηεζλνχο AεξνιηκέλαAζελψλ ζηελ Eιιεληθή νηθνλνκία 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 2013. ει 8 

 

 

πγθεθξηκέλα, ε πξνζηηζέκελε αμία απμήζεθε θαηά €451 εθαη., πνζφ ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ην 0,23% ηνπ ΑΔΠ ζε εζληθφ επίπεδν. εκαληηθφο είλαη αθφκα θαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 13.436 ζέζεσλ εξγαζίαο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

Οη ζχγρξνλεο αεξνπνξηθέο ππνδνκέο έρνπλ λα θάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

ππνδνκή ησλ ίδησλ ησλ αεξνδξνκίσλ αιιά θαη ηελ αληίιεςε πνπ δηέπεη ηε δηνίθεζε 

απηψλ. ηε ζεκεξηλή ζχλζεηε θαη απαηηεηηθή επνρή είλαη απαξαίηεηε κηα πνιπδηάζηαηε 
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πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή θαηεχζπλζε πνπ λα εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξνλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη λα δεκηνπξγεί λέεο πξννπηηθέο. Γηα ην ιφγν απηφ ν ξφινο ελφο 

αεξνδξνκίνπ θφκβνπ hub είλαη άθξσο απαξαίηεηνο γηα ηε κειινληηθή βησζηκφηεηά ηνπ 

σο έλαο ηζρπξφο αληαγσληζηηθφο πφινο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

1.2.2. ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ην αεξνδξφκην Αζελψλ παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο ζε επίπεδα ξεθφξ θαη κάιηζηα κε πξννπηηθέο πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο.ηελ θαηεχζπλζε βέβαηα απηή ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ νη δξάζεηο θαη 

νη ζηξαηεγηθέο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ παξνπζία θαη ηα δξνκνιφγηά 

ηνπο.Όια απηά δηαθεκίδνπλ ηε ρψξα δηεζλψο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Διιάδαο κε άκεζν θαη έκκεζν ηξφπν. Ζ απαζρφιεζε 

πνπ πξνζθέξεη θαη ε ηφλσζε ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν γεηηνληθψλ θαη φρη κφλν πεξηνρψλ 

ζπληζηνχλ ζεηηθή νηθνλνκηθή ζπκβνιή ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία. Ζ 

ηνπξηζηηθή θαη κφλν ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο 

νθείιεηαη θαη ζην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο. 

 

Πίλαθαο 2: πγθξηηηθή κειέηε επηβαηηθήο θίλεζεο 2007-2013. 

Ηζηνζειίδα ηνπ ΓΑΑ ηαηηζηηθά ηνηρεία 

ΕΠΙΒΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ υνολική κίνηση 

  2007 2013 

Ηαλνπάξηνο 968899 713134 

Φεβξνπάξηνο 877580 665083 

Μάξηηνο 1122602 808954 

Απξίιηνο 1377339 939593 

Μάηνο 1503439 1141604 

Ηνχληνο 1581572 1262676 

Ηνχιηνο 1852525 1450042 

Αχγνπζηνο 1894821 1469107 

επηέκβξηνο 1698099 1318996 

Οθηψβξηνο 1427008 1118832 

Ννέκβξηνο 1093296 815454 

Γεθέκβξηνο 1141444 832582 

ύνολο 16538403 12536038 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 2007-2008, επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ επηβαηηθή 

θίλεζε έσο ην 2013. Απφ ην 2007 πνπ επηβαηηθή θίλεζε ήηαλ 16.538.4035 (ε ρξνληά κε 

ηελ κεγαιχηεξε επηβαηηθή θίλεζε απφ ηα εγθαίληα ηνπ αεξνδξνκίνπ) έσο θαη ην 2013 

πνπ έπεζε ζηα 12.536.0386, δειαδή κέζα ζε 6 ρξφληα ε θίλεζε έπεζε θαηά 4 

εθαηνκκχξηα επηβάηεο. Ο ιφγνο απηφο ηεο θξίζεο επεξέαζε πνιιέο εηαηξείεο λα 

ζηακαηήζνπλ ηηο πηήζεηο ηνπο απφ / πξνο ηελ Αζήλα θαη εηδηθφηεξα εηαηξείεο πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθέο γηα ην αεξνδξφκην φπσο εUnitedAirlines(επαλέλαξμε ησλ πηήζεσλ, μαλά 

ηνλ Μάην ηνπ 2016 σο επνρηαθή),ThaiAirwaysInternational,GulfAir(επαλέλαξμε ησλ 

πηήζεσλ, μαλά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014),CzechAirlinesθαηSingaporeAirlnes(επαλέλαξμε 

ησλ πηήζεσλ, μαλά ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 σο επνρηαθή). Δλψ εDeltaAirlines, ε νπνία 

ήηαλ ε κφλε αεξνπνξηθή εηαηξεία πνπ ζπλέδεε ηελ Αζήλα κε ηε Βφξεηα Ακεξηθή φινπο 

ηνπ κήλεο ηνπ ρξφλνπ, ην 2012, πεξηφξηζε ηηο πηήζεηο ηεο κφλν θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

Πίλαθαο 3: πγθξηηηθή κειέηε επηβαηηθήο θίλεζεο 2013-2014. Ηζηνζειίδα ηνπ 

ΓΑΑηαηηζηηθά ηνηρεία 

 

 

Σν 2014, απνηέιεζεκηα ρξνληά αλάθακςεο γηα ην αεξνδξφκην. Αξρηθά 

εAegeanAirlinesεπέθηεηλε ην δίθηπν πξννξηζκψλ ηεο θαηά 30%. Δπίζεο, ε κεγαιχηεξε 

εηαηξεία ρακεινχ θφζηνπο ζηελ Δπξψπε, εRyanair,θαηέζηεζε ην "Δι. Βεληδέινο" σο 

λέα ηνπηθή βάζε κε 6 λένπο πξννξηζκνχο ζε Διιάδαθαη Δπξψπε. Σνλ Ηνχλην, δπν 

αεξνπνξηθέοεηαηξείεο, εSingaporeAirlinesθαη εGulfAirεπέζηξεςαλ ζην αεξνδξφκην ηεο 

Αζήλαο, ελψ νηEmirates,QatarAirwaysθαηEtihad, πξνρψξεζαλ ζε αχμεζε 

ηνπαξηζκνχησλ πηήζεσλ ηνπο ή / θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αεξνζθαθψλ ηνπο, ηα 

                                                           
5
https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-

f3096a3d7f12/163556_2007_Passengers_GR.pdf 
6
https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-f3096a3d7f12/GR_pax_traffic2013.pdf 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Airlines&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Thai_Airways_International
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Gulf_Air&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Czech_Airlines&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Airlnes&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_Airlines&action=edit&redlink=1
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νπνίαεπηζθέπηνληαλ ην αεξνδξφκην. Ζ ρξνληά έθιεηζε κε 15.196.369 ηαμηδηψηεο, κηα 

άλνδν 21,2% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά7. 

Δηδηθφηεξα αξηζκφο εηαηξεηψλφπσο νη Volotea, DeltaAirLines, BlueAir, Transavia, 

Finnair, easyJet, BritishAirways, Ryanair, Flyniki, Lufthansa αιιά θαη ε Aegean 

πξνρψξεζαλ ζε αχμεζε ησλζέζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα αιιά 

θαη λένπο δηεζλείο πξννξηζκνχο, κεηαηξέπνληαο ηε ρψξα καο ζε έλαλ απφ ηνπο 

πιένλδεκνθηιείο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. 

 

 

1.3. ΡΔΚΟΡ ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Γηα ην ΓΑΑππήξμε κηα ζεκαληηθή ζεηηθή εμέιημε. ε ηξνρηά πνιχ θαιήο 

δπλακηθήοβξίζθεηαη ην αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Σν πξψην ηεηξάκελν ηνπ 

έηνπο νινθιεξψζεθε κε ηελ επηβαηηθή θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεοΑζήλαο λα θηάλεη ζε 

επίπεδα ξεθφξ κε 4.926.063 επηβάηεο ζε ζρέζεκε 4.437.2478 ην αληίζηνηρν πεξζηλφ 

δηάζηεκα θαηαγξάθνληαο άλνδν 11%. 

 

Σφζν ζεεγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδνεπηβαηηθήο θίλεζεο πέηπραλ ηζηνξηθά 

ξεθφξ γηα ην πξψην ηεηξάκελν. Ζ θίλεζε εζσηεξηθνχ δηακνξθψζεθε ην ηεηξάκελν ζε 

1.929.216 επηβάηεο έλαληη 1.644.826 ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα (αχμεζε 17,3%) 

ελψ ε θίλεζε εμσηεξηθνχ δηθηχνπ δηακνξθψζεθε ζε 2.995.572 επηβάηεο έλαληη 

2.792.421 πέξπζη (αχμεζε 7,3%). Οη Έιιελεο θαη νη μέλνη ηαμηδηψηεο παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή άλνδν, ηεο ηάμεο ηνπ 12% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πξέπεη λα πνχκε πσο λένξεθφξ θαηέγξαςε ε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ (ΓΑΑ) "Διεπζέξηνο Βεληδέινο" κέζα ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 

έηνπο. 

 

Ηζηνξηθφ ξεθφξ πάλησοπαξνπζίαζε θαη ε θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεξαζκέλνπ Απξηιίνπ, ε νπνία αλήιζε ζε 1,47 εθαη. επηβάηεο θαη ήηαλ απμεκέλε θαηά 

1,3% ζε ζρέζε κεηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2015. Μάιηζηα ε αχμεζε απηή έρεη αθφκε 

κεγαιχηεξε αμία αλ ζπλππνινγηζηεί ε επίδξαζε ηεο 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο 

                                                           
7
https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-f3096a3d7f12/PAX_GR_2014_Final.pdf 

8
https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-

f3096a3d7f12/passengerTraffic2016_SepGR.pdf 
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ζηηο 7 Απξηιίνπ 2016 θαη ε ζχγθξηζε κε ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε θίλεζε ηνπ Απξηιίνπ 

2015, ιφγσ ηεο ζχκπησζεο νξζφδνμνπ θαη θαζνιηθνχ Πάζρα. 

 

Πίλαθαο 4: πγθξηηηθή κειέηε επηβαηηθήο θίλεζεο 2015-2016 Ηζηνζειίδα ΓΑΑ ηαηηζηηθά 

ηνηρεία 

ΕΠΙΒΑΣΙΚΗ 
ΚΙΝΗΗ 

υνολική κίνηση 

 
2015 2016 

%2016/    
2015 

Ηαλνπάξηνο 976388 1092844 11.9% 

Φεβξνπάξηνο 905505 1070294 18.2% 

Μάξηηνο 1099428 1288173 17.2% 

Απξίιηνο 1455926 1474752 1.3% 

ύνολο 4437247 4926063 11% 

 

Αλαιπηηθά, ε εγρψξηα επηβαηηθή θίλεζε απμήζεθε θαηά 4,3% θαηαξξίπηνληαο ην 

αληίζηνηρν ξεθφξ ηνπ Απξηιίνπ 2015, ελψ ζηνποδηεζλείο επηβάηεο ππήξμε νξηαθή 

θάκςε θαηά 0,5%. ΟηΈιιελεο ηαμηδηψηεο, κε άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 5,7%, ζπλέρηζαλ ηε 

ζεηηθή πνξεία ηνπο αιιά ζε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

κήλεο, ελψ νη μέλνη επηζθέπηεο εκθαλίζηεθαλ ειαθξψο κεησκέλνη ζε ζρέζε κε πέξπζη 

(-1,8%), θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο θίλεζεο ιφγσ ηνπ Καζνιηθνχ Πάζρα ηνλ Απξίιην 

2015. 

 

Αχμεζε 1,3% εκθάληζεε επηβαηηθή θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο» ηνλ Απξίιην ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν πεξζηλφ κήλα θαηαγξάθνληαο λέν 

ηζηνξηθφ ξεθφξ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα θζάλνληαο ηνπο 1,47 εθαη. επηβάηεο. 

 

Σν αεξνδξφκην εθηηκά πσοζα θιείζεη ην 2016 κε θίλεζε πιένλ ησλ 19 εθαη. επηβαηψλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη απφπεγέο ηνπ ππνπξγείνπ Τπνδνκψλ, εθφζνλ ην 2016 ζπλερηζηεί 

κε απμεηηθή πνξεία, ην αεξνδξφκην ζα θηάζεη ην ιεγφκελν «triggerpoint» ησλ 18,9 εθαη. 

επηβαηψλ ην νπνίν ζέηεη δήηεκα ελεξγνπνίεζεο ησλεπεθηάζεσλ ησλ ππνδνκψλ, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
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1.4. ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Σν αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο έρεη μερσξίζεη γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κεγάισλ πξνθιήζεσλ θαη σο πξνο ην εμαηξεηηθφ έξγν ηνπ 

αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο γηα ηελ αλάθακςε ηεο θίλεζεο ζηελ αγνξά ηεο Αζήλαο, κε 

παξάιιειε δηαηήξεζε ηδηαίηεξεο πξνζήισζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

φπσο πεξηγξάθνπλ άλζξσπνη ηνπ αεξνπνξηθνχ ρψξνπ. Δίλαη κεγάιε ε ζεκαζία ηνπ 

γεγνλφηνο πσο δηεζλείο θνξείο κε θχξνο ηνπνζεηνχλ ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο ζηελ 

θνξπθή ηεο Δπξψπεο ζε κηα αξθεηά δπζκελή θαη δχζθνιε ρξνληθή θαη νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία γηα ηε ρψξα καο. Δίλαη κηα αλακθηζβήηεηε ειιεληθή επηηπρία ε νπνία φρη 

κφλν απνδεηθλχεη ην πςειφ επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, αιιά 

παξάιιεια αληαλαθιά ζε δηεζλέο επίπεδν ηελ πξνζήισζε θαη ζπκβνιή ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηελ αλάθακςε θαη ζηελ επξχηεξε πξνβνιή ηεο Αζήλαο 

θαη ηεο Διιάδαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ κειεηψλ δείρλνπλ πσο ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ 

ζπκβάιιεη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο, αθνχ ε εηήζηα 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε €5,1 

δηζ., πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ην 2,63% ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο κε έηνο αλαθνξάο ην 2012. 

 

Σν 2017 ε επηβαηηθή θίλεζε αλακέλεηαη λα πιεζηάζεη ηα 21 εθαη. επηβάηεο θάηη πνπ 

φπσο πξναλαθέξακε ελεξγνπνηεί ηηο ξήηξεο γηα ηεδεκηνπξγία λένπ ηεξκαηηθνχ 

ζηαζκνχ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 300 εθαη. επξψ. 

 

Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ πήξε βξαβείνζηε Φξαλθθνχξηε σο ην 

«ΚαιχηεξνΑεξνδξφκην ζηελ Δπξψπε» γηα ην 2014, ζην πιαίζην ησλ 

«BestAirportAwards» -πνπ δηεμήρζεζαλ γηα 10ε ρξνληά-, ζηελ θαηεγνξία 10-25 εθαη. 

επηβαηψλ. 

 

Δπίζεο ζηε κεγαιχηεξε ζπλάληεζε ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ«ROUTES Europe 

2016», ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο κε ηηο ςήθνπο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ (4-20 εθ. επηβάηεο). ηνλ ζεκαληηθφ 

απηφ ζεζκφ ησλ ROUTES, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο ησλ αεξνδξνκίσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δξνκνινγίσλ θαη 

ηελ ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά. 
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1.5. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΚΗΝΖΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Ο αξηζκφο ησλ πηήζεσλ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ Ηαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ 20169 πξνζέγγηζεηα 13,4 εθαη., θαηαγξάθνληαο 

ζεκαληηθή άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 9,5% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2015. Οη 

πηήζεηο εζσηεξηθνχ ζεκείσζαλ αχμεζεθαηά 8,3%, (21.410 πηήζεηο έλαληη 19.777 ην 

ίδην δηάζηεκα πέξζη) ελψ νη δηεζλείο πηήζεηο παξνπζίαζαλ άλνδν, ζην επίπεδν ηνπ 

6,4%. Σνλ Απξίιην έγηλαλ ζπλνιηθά 14.470 πηήζεηο έλαληη 14.389 πέξζη (νξηαθή 

αχμεζε 0,6%). πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6.042 πηήζεηο εζσηεξηθνχ έλαληη 

6.123 ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 (-1,3%) θαη 8.428 δηεζλείο πηήζεηο έλαληη 8.266 πέξζη 

(αχμεζε 2%). 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ πνζνζηηαία αχμεζε κεηαθνξάο επηβαηψλ 

ζηελ Διιάδα αλά πεληαεηία. 

 

Γηάγξακκα 1: Πνζνζηηαία αχμεζε κεηαθνξάο επηβαηψλ ζηελ Διιάδα (αλά πεληαεηία, 

ζε Gpkm). ΔΣΔ Οηθνλνκηθφ Γειηίν 2008 

 

 

Ζ αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλαδεκηνπξγεί αηζηφδνμεο 

θαηαζηάζεηο ζε ηνπξηζηηθνχο θχθινπο γηα λέν ξεθφξ ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο αιιά θαη ηνπ ζπλφινπησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο κέζα ζην 

2016. Γελ είλαη ηπραίν πσολέεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο έρνπλ μεθηλήζεη πηήζεηο απφ θαη 

                                                           
9
https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-f3096a3d7f12/PAX2016_AugGR.pdf 

https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-f3096a3d7f12/PAX2016_AugGR.pdf
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πξνο ηελ ρψξα καο ελψ ππάξρεη θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ζπρλφηεηα ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ πξννξηζκψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην δηεζλέο δίθηπν. 

 

Έληνλε αλάπηπμε παξαηεξείηαη φκσο ζηηο πηήζεηοεζσηεξηθνχ αιιά θαη ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε, ελψ δπλακηθή επηζηξνθή θάλνπλ θαη νη ζπλδέζεηο κε ηηο ΖΠΑ. Μεγάιε δήηεζε 

παξνπζηάδνπλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ πνπ 

αθνξνχλ ην ζεξηλφ πξφγξακκα ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ε Ρφδνο, ε Θεζζαινλίθε 

θαη ε αληνξίλε, ελψ ζην εμσηεξηθφ δίθηπν ε κεγαιχηεξε αχμεζε δξνκνινγίσλ 

παξαηεξείηαη ζην Βεξνιίλν, ζην Βνπθνπξέζηη, ζην Μηιάλν θαη ζηε Νέα Τφξθε. 

 

Δηθφλα3: Γηεζλήο AεξνιηκέλαοAζελψλ 

 

 

1.6. Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 

 

 

ην ρψξν ηνπ αεξνδξνκίνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο hosting γηα servers αιιά θαη 

εθαξκνγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο datacenter. 
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Σν αεξνδξφκην παιαηφηεξα ζεσξήζεθε πσο είλαη ην πην πξνεγκέλν ηερλνινγηθά 

αεξνδξφκην ζε παγθφζκην επίπεδν. Δίλαη βέβαην πσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο έπαημαλ 

ην ξφιν ηνπο αιιά δελ ππάξρεη ηίπνηα ην νπνίν λα θαηαζθεπάδεηαη θαη λα κέλεη ζηαηηθφ, 

σο πξνο ηελ ηερλνινγία. 

 

Σν αεξνδξφκην δηαθξίλεηαη φρη κφλν γηα ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, ηηο πξσηφηππεο 

ιχζεηο, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκφδνληαη, αιιά πεξηζζφηεξν γηα ηε 

ζπκβνιή φισλ απηψλ ζ‟ έλαλ θαη κφλν ρψξν. Πνιιά αεξνδξφκηα αλά ηνλ θφζκν έρνπλ 

θάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Αεξνιηκέλα Αζελψλ, θαλέλα 

φκσο δελ ηηο έρεη φιεο. 

 

Να αλαθέξνπκε πσο ππεχζπλνο κηαο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ππεχζπλνο γηα ηνλ ηνκέα ησλ Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ, 

βξέζεθε ζηελ Αζήλα πξφζθαηα θαη δήισζε, κεηαμχ άιισλ: «Ο αεξνιηκέλαο Αζελψλ 

δελ είλαη απιά έλα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, αιιά 

πεξηζζφηεξν έλα απφ ηα „‟δηακάληηα‟‟ αλάκεζα ζηηο πινπνηήζεηο ηεο εηαηξείαο καο ζε 

δηεζλέο επίπεδν». Ο άλζξσπνο απηφο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά πσο ην ζηνηρείν πνπ ην 

δηαθνξνπνηεί είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο απηέο νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζπλαληψληαη 

ζηνλ ίδην ρψξν, ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ρξφλν, ζε θνηλφ πιαίζην, πξάγκα πνπ δε 

ζπκβαίλεη ζε θαλέλα άιιν αεξνδξφκην ζηνλ θφζκν. 

 

Πξαγκαηηθά, μεθηλψληαο απφ ην δίθηπν δεδνκέλσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, πνπ είλαη έλα 

κεγάιν campusLAN θαη θζάλεη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ κέζσ κίαο 

εθηεηακέλεο εγθαηάζηαζεο νπηηθψλ ηλψλ θαη θαισδίσζεο UTPcat 5, ελψ επεθηείλεηαη 

ζπλερψο θαη ζε αζχξκαηε θάιπςε, θαη θζάλνληαο ζηελ ππνδνκή πιεξνθνξηθήο, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο αηρκήο, ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο είλαη κνλαδηθφ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην λα δηαρσξίζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ελζχξκαηνπ δηθηπαθνχ 

θνξκνχ απφ ηελ αζχξκαηε θάιπςε, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα λα ζπγθξηζεί ζε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα, θαη πην πνιχ ζε αζθάιεηα. Έηζη, φπνηε κηιάκε γηα 

δπλαηφηεηα triple-play, πξέπεη λα αλαθεξφκαζηε ζην ελζχξκαην δίθηπν. Ο δηεπζπληήο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αεξνδξνκίνπ δήισζε πσο «Σήκεξα παξέρνπκε 

ππεξεζίεο Internet θαη IP ηειεθσλίαο ζηελ αεξνδξνκηθή θνηλόηεηα, ελώ από ηνλ Ινύλην 

ηνπ 2004 ιεηηνπξγεί δνθηκαζηηθά θαη ε κεηάδνζε ςεθηαθνύ ηειενπηηθνύ ζήκαηνο 

(livestreamingvideo θαη videoondemand). Οη ππεξεζίεο ςεθηαθήο ηειεόξαζεο ζα είλαη, 

θαηά πάζα πηζαλόηεηα, δηαζέζηκεο ζηνπο επηβάηεο κέζα ζην 2005 γηα «κηα γλσξηκία» 

θαη εμνηθείσζε κε ηελ ππεξεζία ζην ρώξν ηνπ αεξνδξνκίνπ». Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ην 
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ζέκα ησλ δηθηχσλ, ελδηαθέξνλ έρεη ε δνθηκαζία λέσλ ηερλνινγηψλ απφ πιεπξάο ηνπ 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Έηζη, ινηπφλ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ δνθηκάδεη 

θαη παξαθνινπζεί λέεο ηερλνινγίεο. Αλάκεζά ηνπο βξίζθεηαη θαη απηή ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ WiMAX. Σν WiMAX ζήκεξα είλαη κηα λέα ηάζε θαη, φπσο ζπκβαίλεη πάληα ζην 

ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξεθηίκεζεο. Οη 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζα θαλνχλ ζε 

12-18 κήλεο. ‟ έλα αεξνδξφκην φπσο απηφ ηεο Αζήλαο, κε έθηαζε 17,5 ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα θαη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θηάλνπλ θαη ηα 7 ρηιηφκεηξα, 

είλαη πξνθαλέο φηη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ WiMAX είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη 

ιχζεηο πνιχ αληαγσληζηηθέο, ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο. 

 

Oη ηερληθνί αλαθέξνπλ10 πσο «Η πξνζθνξά ησλ εθαξκνγώλ ηεο ηερλνινγίαο ζην 

αεξνδξόκην είλαη πνιπδηάζηαηε. Παξέρνληαο ζε 24σξε βάζε έλα νκνηνγελέο 

πεξηβάιινλ πιεξνθόξεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ζύλζεησλ δηαδηθαζηώλ, 

επηηπγράλνληαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αεξνιηκέλα θαη ε ηαρεία θαη άλεηε εμππεξέηεζε 

ησλ επηβαηώλ. Η θαηλνηνκία ζ’ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ έρεη κεγάιν επηρεηξεζηαθό όθεινο 

ζε ό,ηη αθνξά ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα 

ηνπο 15.000 εξγαδόκελνπο ησλ 300 θαη πιένλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζην αεξνδξόκην. 

 

Σν αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» έρεη δηακνξθψζεη έλα μερσξηζηφ 

επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην, ηερλνινγηθά πξσηνπφξν ζε δηεζλέο επίπεδν, πνπ επηηξέπεη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ. ν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο επέιηθηεο αξρηηεθηνληθήο ζπζηεκάησλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζ‟ έλα 

ηερλνινγηθά ζχγρξνλν ππφβαζξν. Παξάιιεια, ε δπλακηθή ηεο αεξνδξνκηθήο 

θνηλφηεηαο βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο γηα αλάπηπμε. Οη εξγαδφκελνη φισλ ησλ 

εηαηξεηψλ έρνπλ ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη πξνηείλνπλ ή δέρνληαη θαηλνηνκίεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη 

ηνπο επηβάηεο. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ έρεη δηακνξθψζεη ζην 

Γηεζλέο Αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο κηα «ςεθηαθή πφιε», κ‟ έλα δηθηπσκέλν πεξηβάιινλ 

γλψζεο θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζεκαίλεη δηαζχλδεζε ησλ εθαξκνγψλ κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κηαο 

επηρείξεζεο. Ζ ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία πξνζθέξνπλ ζηηο ζχγρξνλεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ην αλαγθαίν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη απνηεινχλ έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα «εξγαιεία» γηα ηε κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε. 
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Πεξηνδηθφ Infocom Σεχρνο 14, Μάξηηνο 2005 
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1.7. ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΜΔ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 

 

Σν ΓΑΑ11έρεη θαηαθέξεη λα ζπκπεξηιάβεη πξσηνπνξηαθέο εθαξκνγέο ρξήζηκεο θαη γηα 

ηνλ πην απαηηεηηθφ πειάηε ηνπ. 

1. WirelessIPtelephony: 

Αζχξκαηα IP ηειέθσλα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αεξνδξνκίνπ 

λα πξαγκαηνπνηεί δσξεάλ εζσηεξηθέο θιήζεηο. Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

θιήζεσλ πξνο ζηαζεξά θαη θηλεηά κε ην ίδην ηηκνιφγην θιήζεσλ ην νπνίν εθαξκφδεηαη 

γηα ηε ζηαζεξή ηειεθσλία. 

2. Wireless PDA applications: 

Σν πξνζσπηθφ, ελψ βξίζθεηαη ζε θίλεζε κέζα ζην αεξνδξφκην, κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, φπσο ην πξφγξακκα ησλ πηήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη qualitycontrol. 

3. CUSS-Common Use Self Service check-in counters: 

Οη επηβάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θάλνπλ κφλνη ηνπο check-in γηα ηελ πηήζε ηνπο ζε 

εηδηθά counters, απνθεχγνληαο ηηο νπξέο ζηα γθηζέ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ. (Ζ 

πξψηε αεξνπνξηθή εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη απηή ηελ ππεξεζία ζηνπο επηβάηεο είλαη ε 

KLM) 

4. Wireless Internet access: 

Οη επηβάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λαδηαζέηνπλ αζχξκαηε πξφζβαζε ζην Internet κε 

θάξηεο πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ, ελψ βξίζθνληαη εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ ή ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία εθηφο ηνπ αεξνδξνκίνπ (μελνδνρεία θ.ιπ.) κε κεηαθνξά ππνινίπνπ, 

αιιά θαη roaming. 

5. IPTV: 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ςεθηαθή ηειεφξαζε κέζα απφ ην ελνπνηεκέλν IP δίθηπν 

ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζε ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, φπσο PC, PDA, ηειενξάζεηο θαη monitors. 

6. Free internet access: 

Με 13 εγθαηεζηεκέλα Internetaccessstations ζηα θηίξηα ηνπ θεληξηθνχ αεξνζηαζκνχ 

(9), ηνπ δνξπθνξηθνχ αεξνζηαζκνχ (2) θαη ηνπ ζηαζκνχ ηνπ ηξέλνπ (2), νη επηβάηεο 

έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην Internet. Γχν ζέζεηο είλαη πξνζβάζηκεο γηα ρξήζε απφ 

αλζξψπνπο ζε θαξνηζάθη. Σέζζεξηο ζέζεηο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα θαζήκελνπο 

θαη νη ππφινηπεο γηα φξζηνπο. 
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7. Airport portal: 

«Πξνζσπνπνηεκέλεο» ππεξεζίεο Internet θαη πιεξνθνξηψλ γηα απηνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζηελαεξνδξνκηθή θνηλφηεηα. Μεηαμχ άιισλ, παξέρνληαη e-mail, calendar, 

flightinformation, πξφγλσζε θαηξνχ θ.α. 

8. Tetra data applications: 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πηήζεσλ κέζσ 

ηεξκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε δίθηπν Tetra. Έηζη, νη εξγαδφκελνη ζηελ πίζηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηηφπνπ ππνινγηζκψλ θαη έθδνζεο ινγαξηαζκψλ. 

9. Free management: 

Γπλαηφηεηα γηα παξαθνινχζεζε νρεκάησλ πίζηαο απφ ην θέληξν επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ. Σα νρήκαηα είλαη εμνπιηζκέλα κε GPS θαη ε κεηάδνζε ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ ζέζεο γίλεηαη κέζα απφ ην δίθηπν Tetra. 

10. Πιεξνθφξεζε πηήζεσλ απφ θηλεηφ ηειέθσλν: 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ζπλδξνκεηέο Cosmote λα έρνπλ εμαηνκηθεπκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ πηήζε ηνπο κε SMS, αιιά θαη πιεξνθφξεζε γηα φιεο ηηο πηήζεηο 

ή ην ζρεδηαζκφ ηαμηδηνχ κέζσ WAP ή I-mode. 

 

 

1.8. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΑΑ ΔΚΣΟ ΥΧΡΟΤ 

 

 

Δπηπξφζζεηα, ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ αεξνιηκέλα έρεη 

απμαλφκελε εμσζηξεθή δξαζηεξηφηεηα. Με ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (φπσο ηα ADAMANT, ASP-NET, 

Imagine-IT), ην αεξνδξφκην επηηπγράλεη, απφ ηε κηαλα δηαρέεη ηελ ηερλνγλσζία ζηελ 

επξσπατθή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη απφ ηελ άιιελα κνηξάδεηαη ηδέεο θαη ηερλνινγίεο 

κε ηα πην πξνεγκέλα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθή 

Έλσζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιέο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί κε 

ηελ εκπινθή ηνπ αεξνιηκέλα Αζελψλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά. ε παξάιιειν επίπεδν, 

ε εηαηξεία έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε άιινπο νξγαληζκνχο, νη νπνίεο 

ζην κέιινλ ζα νδεγήζνπλ ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο ζην ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ κεηαθνξψλ. 

 

Δθηφο απφ ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε άιια δηεζλή αεξνδξφκηα, 

ηα νπνία είηε είλαη αλαπηπζζφκελα είηε βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο. 
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Οη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη δελ πξέπεη λα εμαληινχληαη ζηηο 

ηερλνινγηθά πξσηνπνξηαθέο ιχζεηο νη νπνίεοεθαξκφδνληαη ζην αεξνδξφκην. Χο εηδηθνί 

θαη επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, νη εμεηδηθεπκέλνη ηερληθνί κπνξνχλλα γλσξίδνπλ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζπρλά θαιχηεξα απφ ηνλ 

πειάηε. Ζ νξηδφληηα αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 

ηνκέσλιεηηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ αεξνδξνκίνπ, φπσο ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο ηεο 

Αζήλαο δίλεη ηελ πιήξε εηθφλα γηα ην ηη είλαη επηρεηξεκαηηθά ζσζηφ θαη ηη είλαη 

εκπνξηθά βηψζηκν ζ‟ έλα ζχγρξνλν ηδησηηθφ αεξνδξφκην. 

 

Οη πειάηεο ηεο εηαηξείαο ηνπ αεξνιηκέλα Αζελψλ είλαη θαηά βάζεαεξνδξφκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, φπσο απηφ ηνπ ίδλευ. ηελ Διιάδα, ε εηαηξεία ειπίδεη λα δηαζέηεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα βνεζά αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζην κέιινλ. Μάιηζηα, εθηφοαπφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε εηαηξεία 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε αμηψζεηο θαη ζε έξγα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ 

ERP θαη επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (businessintelligence), ράξε ζηε ζπζζσξεπκέλε 

ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 

2.1. ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

 

 

2.1.1. ΟΡΗΜΟ & ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

 

Οη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο12 δελ απνηεινχλ αληηθείκελν νξηζκνχ ζηε ζπλζήθε ηεο 

ΔΔ. Ο κφλνο ζπλαθήο νξηζκφο ν νπνίνο ππάξρεη βξίζθεηαη ζην παξάγσγν δίθαην 

(θνηλνηηθέο νδεγίεο θιπ.) ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη έλα εηδηθφ θαζεζηψο ηδηαίηεξα γηα ηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ αιιά θαη κηα γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα 

αλαθνξά ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο νξίδεηαη ζε πξψην επίπεδν απφ ηνλ θνηλνηηθφ 

λνκνζέηε κε βάζε ηελ αξρή ηεο έλλνηαο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. ην πιαίζην απηφ: 

 Χο «ζχκβαζε παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ» θαιείηαη  ε ζχκβαζε εθείλε ε 

νπνία παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ίδηα κε κηα δεκφζηα ζχκβαζε έξγσλ, εθηφο απφ 

ην γεγνλφο πσο ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη είηε κε απνθιεηζηηθφ ηξφπν 

ζην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ είηε ζην δηθαίσκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ θαηαβνιή ακνηβήο13. 

 

Αληίζηνηρα:  

 Χο «ζχκβαζε παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ» θαιείηαη « ε ζχκβαζε ε νπνία έρεη ηα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε κηα δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ, εθηφο απφ ην γεγνλφο 

πσο ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζπλίζηαηαη είηε απνθιεηζηηθά ζην δηθαίσκα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ππεξεζίαο είηε ζην δηθαίσκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαβνιή 

ακνηβήο14». 

 

Όκσο φια απηά δελ ζεκαίλνπλ πσο νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δελ ππφθεηληαη ζηνπο 

θαλφλεο ηεο ζπλζήθεο. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ «Εξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε ηεο 

Επηηξνπήο Σρεηηθά κε ηηο Σπκβάζεηο Παξαρώξεζεο ζην Κνηλνηηθό Δίθαην» (ΕΕ, 2000C, 

                                                           
12

Οδεγία 2004/18/ΔΚ[EL], Άξζξν 1 θαη Ν.12(I)2006 Κεθάιαην VII 
13

 Οδεγία 2004/18/ΔΚ[EL], Άξζξν 1 θαη Ν.12(I)2006 Κεθάιαην VII 
14

 Οδεγία 2004/18/ΔΚ[EL], Άξζξν 1, παξ. 4 
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121/2, ζει. 3) νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο (έξγσλ ή ππεξεζηψλ) ππφθεηληαη ζηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο ζπλζήθεο. 

 

ε φηη αθνξά ζε ζέκαηα ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, ε θνηλνηηθή 

Οδεγία 2004/18 θαη ν Ν.12(I)2006 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο. 

 

ε φηη αθνξά ζηα ζέκαηα ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ ν εζληθφο θαη 

θνηλνηηθφο λνκνζέηεο αλαθέξνπλ πσο νη πξνβιέςεηο ησλ θαλφλσλ απηψλ δελ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ15.  

 

Απφ ηνλ νξηζκφ πξνθχπηεη πσο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν δηαθξίλεη ηελ 

έλλνηα ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο έξγσλ βξίζθεηαη ζηελ παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ σο αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο είλαη δπλαηφλ επίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θαηαβνιή ακνηβήο.  

 

Γεληθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ θαηαζθεπή ελφο 

έξγνπ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηφηε θαηά ηνλ θνηλνηηθφ λνκνζέηε κηιάκε γηα 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο έξγσλ. 

 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, κηα ζχκβαζε παξαρψξεζεο ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ παξά κφλν κε επηθνπξηθφ ηξφπν ή αθνξά νπζηαζηηθά θαηά 

απνθιεηζηηθφηεηα θαη κφλν ηελ εθκεηάιιεπζε ελφο ππάξρνληνο έξγνπ, εθιακβάλεηαη 

σο ζχκβαζε παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ.16 

 

ε κηα ζχκβαζε παξαρψξεζεο έξγσλ, νη απξφβιεπηνη θίλδπλνη νη νπνίνη ζπλδένληαη 

κε ηελ εθκεηάιιεπζε κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο εμαθνινπζεί λα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ θηλδχλνπ εθκεηάιιεπζεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ επέλδπζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή κε ηα θεθάιαηα ηα νπνία επελδχνληαη, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηαβάιιεηαη θάπνηα ακνηβή. Απηφ ηζρχεη σο 

αξρή παξά ην φηη ζηηο πην πνιιέο εθ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

                                                           
15

 Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο 2004/18 θαη αληίζηνηρα Άξζξν 16, ηνπ Ν.12(Η)2006 
16

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0037:EN:HTML, νδεγία 
93/37/ενθ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0037:EN:HTML
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απνηειεί ζεκαίλνλ ζηνηρείν ην γεγνλφο πσο ε πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ 

εηζπξάηηεηαηθαηεπζείαλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ εμαζθαιηδφηαλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο φκσο λα πθίζηαηαη θάπνηνο αζηάζκεηνο παξάγνληαο 

πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ζα εμέιεηπε ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ζηε ζχκβαζε ζα έπξεπε λα απνδνζεί ν ραξαθηεξηζκφο «ζχκβαζε δεκνζίσλ έξγσλ» 

θαη φρη «ζχκβαζε παξαρψξεζεο». 

 

Δπηπξφζζεηα, εάλ ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, ή θαη θαηά ηε ιήμε ηεο, ακνηβή (ππφ ηε κνξθή απνπιεξσκήο, θάιπςεο 

δεκηψλ θιπ.) άιιε απφ εθείλε ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε, ε ζχκβαζε δελ ζα 

κπνξνχζε πιένλ λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ην παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαβίαζε ησλ άξζξσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

 

ηνλ νξηζκφ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο εκπίπηνπλ φιεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηαβάιιεη ακνηβή σο αληάιιαγκα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή δελ εμαθαλίδεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. 

 

ε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί πσο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπλδπαζηεί κε θαηαβνιή ακνηβήο, ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο επηζεκαίλεη φηη ε 

ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιιεηαη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ. 

 

ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ην δηθαίσκα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

κεηαβίβαζε ησλ αζηάζκεησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εθκεηάιιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

 

Ο επηκεξηζκφο ησλ θηλδχλσλ αλάκεζα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Αλάδνρν γίλεηαη 

θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αληηζηνίρσο λα δηαρεηξηζηνχλ κε 

ηνλ πην θαιφ ηξφπν ηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο17.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο επσκίδνληαη νη ίδηεο ηνπο απξφβιεπηνπο 

θηλδχλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλαιακβάλνληαο γηα 

                                                           
17
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παξάδεηγκα λα απνπιεξψζνπλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ δελ 

ππάξρεη θαη ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο εθηηκά πσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ζχκβαζε 

είλαη ζχκβαζε δεκφζηνπ έξγνπ θαη φρη ζχκβαζε παξαρψξεζεο.  

 

Γεληθφηεξα κηιψληαο, ε κε νξζφ ηξφπν εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ 

δηαηάμεσλ επηβάιιεη πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί κηα ζχκβαζε σο ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο, λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ηεο δηάξθεηάο ηεο θαη ηεο είζπξαμεο 

αληαιιάγκαηνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζκφ φκσο κε ηελ κεηάζεζε 

ζηνλ αλάδνρν ησλ θηλδχλσλ ηεο επέλδπζεο θαη ησλ θηλδχλσλ ιεηηνπξγίαο, πνπ αλ 

παξακέλνπλ ζηε ζθαίξα ειέγρνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είλαη πηζαλφλ λα 

ππνδειψλνπλ θιαζζηθή ζχκβαζε δεκνζίνπ έξγνπ. 

 

 

2.1.2. ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΖ 

ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο απνξξένπλ 

απφ πξάμεηο ησλ Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ κε νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ή ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, νη ζπκβάζεηο 

απηέο ππφθεηληαη ζηα ζρεηηθά θείκελα θαη δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο αιιά θαη ζηηο ζρεηηθέο 

αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα18. Οη 

θαλφλεο θαη νη αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο είλαη αθξηβψο ε αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, θαη ε αξρή ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. 

 

Οη Αλαζέηνπζεο Αξρέο φηαλ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσο 

παξαρψξεζεο νθείινπλ βαζηθά λα πξνβαίλνπλ ζε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ ηεο 

ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα: 

Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο19 ζηηο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο (ε νπνία, φπσο είλαη πξνθαλέο, είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δηαπξαγκαηεχεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νηθνλνκηθνχο θνξείο σο πηζαλνχο 

                                                           
18

 Οδεγία 2004/18/ΔΚ[EL], Άξζξν 1 θαη Ν.12(I)2006 Κεθάιαην VII 
19

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C 91, 12.4.2008 
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αλαδφρνπο) ζεκαίλεη πσο ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηελ ειεπζεξία λα επηιέμεη ηελ πιένλ 

θαηάιιειε δηαδηθαζία σο πξνο ηελ αλάζεζε, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη νξίζεη ηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη νη ππνςήθηνη λα 

εθπιεξνχλθαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε απηά. 

 

Όκσο ε επηινγή ηνπ/ησλ ππνςεθίνπ/σλ πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά θαη ε 

δηαδηθαζία επηβάιιεηαη λα εμειηρζεί κε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο  έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηνί νη θαλφλεο δελ έρνπλ 

θαζνξηζηεί, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο επηβάιιεη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ηελ αληηθεηκεληθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (ΓΔΚ) είρε ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη ζαθή ηελ έθηαζε 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζνξίδνληαο 

απφ ηε κηα πιεπξά πσο ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δεκηνπξγεί ηελ 

απαίηεζε φιεο νη πξνζθνξέο λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ, θαη απφ 

ηελ άιιε, φηη φηαλ κηα Αλαζέηνπζα Αξρή ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αιιαγή ησλ αξρηθψλ 

πξνζθνξψλ ελφο κφλν απφ ηνπο ππνςεθίνπο, ν ππνςήθηνο απηφο εκπεξηέρεηαη ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε αλαθνξηθά πάληα κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, γεγνλφο φκσο πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπ πξνζβάιιεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ζίγεη ην 

θαζεζηψο δηαθάλεηαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.20 

 

Δπηπξφζζεηα, ην Γηθαζηήξην δηαπηζηψλεη πσο «θαηά ηε δηαδηθαζία ζύγθξηζεο ησλ 

πξνζθνξώλ πξέπεη λα ηεξείηαη, ζε όια ηα ζηάδηά ηεο, ηόζν ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ όζν θαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ώζηε όινη νη ππνςήθηνη 

λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο όηαλ ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο21». 

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηηο αλάγθεο ηεο κε πξνζδηνξηζκέλνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ λα είλαη 

επαξθείο, αλαδεηά δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα πξνηείλνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο ιχζεηο ζε έλα δήηεκα ην νπνίν εθθξάδεηαη κε γεληθεπκέλνπο φξνπο. 

                                                           
20

 Απφθαζε ηεο 22αο Ηνπλίνπ 1993, ππφζεζε C-243/89, Storebaelt, αηηηνινγηθή ζθέςε 37 
21

 Απφθαζε ηεο 25εο Απξηιίνπ 1996, ππφζεζε C-87/94, BusWallons. Βιέπε επίζεο ηελ 
απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1998, Σα-203/96, 
EmbassyLimousines&Services 
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Όκσο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαη 

πγηήο αληαγσληζκφο, ηα έγγξαθα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε 

ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη ρσξίο δηαθξίζεηο απηφ ην νπνίν δεηείηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο 

θαη ηδηαίηεξα ηνπο φξνπο ηεο πξνζέγγηζεο ηελ νπνία επηβάιιεηαη λα αθνινπζήζνπλ 

θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζέλαο ππνςήθηνο μέξεη απφ πξηλ πσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβιέςεη ηερληθέο ιχζεηο δηαθνξεηηθέο. ε γεληθφηεξν επίπεδν, ηα έγγξαθα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηα νπνία αληηβαίλνπλ 

ζηνπο θαλφλεο πνπ πξναλαθέξνληαη θαη ηηο αξρέο ηεο ζπλζήθεο.  

 

Οη αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη αθφκα δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κε θνξείο νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο απηφ δελ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Αξρή ηεο δηαθάλεηαο 

 

Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ζε 

απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δεκνζηφηεηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε έξγνπ (project).  

 

Δπί παξαδείγκαηη, ε δηαθάλεηα ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί, αλάκεζα ζηα άιια, κε ηε 

δεκνζίεπζε «Πξνθήξπμεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο» ή αλαθνίλσζεο 

«πξνελεκέξσζεο» ζηνλ ηχπν, ζε έληππα εμεηδηθεπκέλα ή κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ 

αλαθνηλψζεσλ. 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δεκνζηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηηο πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο απαηηνχληαη γηα λα είλαη δπλαηφλ νη πηζαλνί ππνςήθηνη αλάδνρνη λα 

απνθαζίζνπλ εάλ ζα ελδηαθεξζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία (π.ρ. 

θξηηήξηαεπηινγήο θαη αλάζεζεο θ.ι.π.). Αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, αιιά επηπιένλ θαη ε 

θχζε θαη ε έθηαζε ησλ παξνρψλ νη νπνίεο αλακέλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 
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Καηά ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο22, θάζε κέηξν πνπ επηιέγεηαη πξέπεη λα είλαη 

ηαπηφρξνλα αλαγθαίν θαη λα πξνζθέξεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ 

επηδηψθεηαη. Δίλαη κηα πνιχ βαζηθή θαη γλσζηή αξρή πνπ ηζρχεη ζε πνιιά επίπεδα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία.  

 

Απηή ε αξρή, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δίλεη ζηηο 

παξαρσξνχζεο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδνπλ, ηδηαίηεξα, απφ πιεπξάο 

επηδφζεσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνλ ζηφρν πξνο επίηεπμε.  

 

Γηα λα ην θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα σο εμήο. 

Μηα Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα απαηηήζεη, θαηά ηελ 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ, επαγγεικαηηθέο, ηερληθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηθαλφηεηεο 

δπζαλάινγεο θαη ππεξβνιηθέο ζρεηηθά πάληα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο. 

 

Δπίζεο ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιιεη ηελ παξάιιειε δηαζθάιηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία. Καηά ζπλέπεηα ε δηάξθεηα ηεο 

παξαρψξεζεο πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ λα κελ εκπνδίδεηαη αιιά 

νχηε θαη λα πεξηνξίδεηαη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο πέξαλ ηνπ νξίνπ ην νπνίν είλαη 

αλαγθαίν ψζηε λα ππάξμεη δηαζθάιηζε ηεο απφζβεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

εχινγεο ακνηβήο ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ, δηαηεξψληαο φκσο ηνλ θίλδπλν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο γηα ηνλ αλάδνρν. 

 

Αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

Απνηέιεζκα ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ είλαη ε αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο23. Ζ έλλνηά ηεο μεθαζαξίζηεθε κε ηξφπν ζηαδηαθφ βάζεη κηαο 

πινχζηαολνκνινγίαο, ε νπνία αθνξά ζε ζέκαηα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ησλ πξνζψπσλ αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

χκθσλα κε απηή ηελ αξρή, έλα θξάηνο κέινο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ θνξείο νηθνλνκηθνχο άιισλ ρσξψλ ηεο 

Έλσζεο, ζην κέηξν φπνπ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πιεξνχλ κε ηξφπν 

ηζνδχλακν ηνπο ζεκηηνχο ζηφρνπο ζηνπο νπνίνπο απνζθνπεί ην θξάηνο κέινο 

πξννξηζκνχ. 

                                                           
22

 Οδεγία 2004/17/ΔΚ 
23

 Οδεγία 2004/18/εθ 
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Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ζεκαίλεη πσο ην θξάηνο 

κέινο ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε παξνρή είλαη ππνρξεσκέλν λα δερζεί ηνπο 

ειέγρνπο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηίηινπο, ηα πηζηνπνηεηηθά 

θαη πξνζφληα ηα νπνία απαηηνχληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζην βαζκφ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη σο ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη απφ ην θξάηνο κέινο πνπ 

εμειίζζεηαη ε παξνρή. 

 

Με βάζε ηελ θνηλνηηθή νδεγία θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία κεηαγξαθήο γηα ηηο ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο έξγσλ ηζρχνπλ - ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο ζπλζήθεο –ζε γεληθέο 

γξακκέο - θαη ηα αθφινπζα. ε φηη αθνξά ηα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο, νη Αλαζέηνπζεο 

Αξρέο νη νπνίεο ζέινπλ λα πξνζθχγνπλ ζε ζχκβαζε παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, 

θαζηζηνχλ γλσζηή ηελ πξφζεζή ηνπο απηή κε ζρεηηθή πξνθήξπμε. Απηέο νη 

πξνθεξχμεηο δεκνζηεχνληαη ζηελ ΔΔΔΔ θαη ζηνλ ηχπν. Οη πξνθεξχμεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα VII Γ ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ(EL), θαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα, θάζε άιιε πιεξνθνξία ε νπνία ζεσξείηαη αλαγθαία απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. ε φηη αθνξά ζηα ζέκαηα πξνζεζκηψλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

Αλαζέηνπζεο Αξρέο πξνζθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, 

ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο ζπλήζσο δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 52 εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ζηελ νπνία απνζηέιιεηαη ε πξνθήξπμε. 

 

ην Κεθάιαην VΗI ηνπ Ν. 12(Η)/2006 κπνξεί λα βξεη θαλείο ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζηνπο 

θαλφλεο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ.Οη θαλφλεο απηνί κεηαμχ ησλ άιισλ αθνξνχλ ππεξγνιαβίεο, ηηο πξνζεζκίεο, ηελ 

αλάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ ζηνλ αλάδνρν, ηηο αλαζέζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

παξαρψξεζεο πξνο ηξίηνπο θιπ. 

 

Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην έρεη θαηαθεξκαηηζηεί θαη ζηεξίδεηαη ζε πνιχπινθε λνκνινγία 

θαη δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Σνπ ιείπεη ζπγθεθξηκέλε 

ζαθήλεηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ πξνζδίδεη επαξθή αζθάιεηα δηθαίνπ. Οη επηρεηξήζεηο 

θαη νη ηξάπεδεο δηαηξέρνπλ, θαηά ζπλέπεηα, ζνβαξφ θίλδπλν δεζκεχνληαο κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα. Οη δεκφζηεο 

αξρέο κπνξεί λα βξεζνχλ αληηκέησπεο κε θαηαγγειία θαη ιχζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο. 

ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηα θξάηε κέιε επηιέγνπλ ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 
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παξαρψξεζεο, νη λένη θαλφλεο ζα βειηηψζνπλ νπζηαζηηθά απηήλ ηελ θαηάζηαζε, 

δεκηνπξγψληαο έλα ζηαζεξφ λνκηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα νδεγήζεη ζε 

λέεο επελδχζεηο, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ θαη, ελ 

ηέιεη, ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε. Οη λένη θαλφλεο ζα δηαζθαιίζνπλ αθφκα πσο νη 

επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ ζα έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε εκπνξηθέο επθαηξίεο θαη νη 

δεκφζηεο αξρέο ζα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 

Έρνπλ ζεζπηζηεί πην απινί αιιά θαη πην απνηειεζκαηηθνί θαλφλεο πξνο φθεινο ηφζν 

ησλ δεκνζίσλ αξρψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ησλ ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ νη 

δεκφζηνη πφξνη λα αμηνπνηνχληαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ψζηε λα 

πξνζθέξνληαη πνηνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα: 

 Ληγφηεξε γξαθεηνθξαηία, ιφγσ ηνπ λένπ εληαίνπ επξσπατθνχ εγγξάθνπ θαη ηεο 

αξρήο φηη κφλν ν επηιεγείο ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά 

έγγξαθα.  

 Πην ζχληνκεο πξνζεζκίεο.  

 Γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, θαζηζηψληαο ηελ 

ππνρξεσηηθή απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018.  

 Πην κεγάιε ειεπζεξία δηαπξαγκάηεπζεο ράξηο ζε απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε.  

 Απινπζηεπκέλεο απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο ηνπηθέο 

αξρέο.  

 Σφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ θαηλνηνκία ζπληζηά θηλεηήξην δχλακε ηεο κειινληηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ απφθηεζε θαηλνηφκσλ έξγσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, βνεζψληαο κε παξάιιειν ηξφπν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ζήκεξα. Ζ λέα δηαδηθαζία γηα ηελ 

αγνξά θαηλνηφκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαζηεξψλεη εηδηθφηεξα έλα ζαθέο 

πιαίζην, πνπ πεξηιακβάλεη έλα δηαγσληζηηθφ ζηάδην γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ ή ησλ πην θαηάιιεισλ εηαίξσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θαηλνηφκνπ 

ιχζεο, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή. 

 ε θάζε θάζε (έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη εκπνξία ηεο ιχζεο απφ ηνλ εηαίξν), ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δεκφζηαο αξρήο. Τπάξρεη πιήζνο σθειεηψλ απφ ηνπο λένπο 

θαλφλεο φπσο ε νλνκαδφκελε αζθάιεηα δηθαίνπ.24 πγθεθξηκέλα ππάξρεη ζαθήο 

νξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο 

                                                           
24

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20070766FIN.do#dossier-
COD20070280 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20070766FIN.do#dossier-COD20070280
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20070766FIN.do#dossier-COD20070280
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ελδηαθεξνκέλνπο λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θαη 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή κνλνκεξείο πξάμεηο, φπσο είλαη νη γεληθέο ή εηδηθέο άδεηεο. 

Παξάδεηγκα: εάλ θάπνηνο αλάδνρνο ακείβεηαη απφ ηα δηφδηα ηα νπνία 

θαηαβάιινπλ νη ρξήζηεο, ε χπαξμε κηθξνχ αξηζκνχ ρξεζηψλ είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζεη ζε δεκίεο. Όκσο, ε ζχκβαζε δελ ραξαθηεξίδεηαη σο παξαρψξεζε ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηε δεκία ηνπ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. Ζ ζχκβαζε δελ ζεσξείηαη παξαρψξεζε θαη ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη νξηζκέλνπο ηνκείο ηνπ 

δεκνζίνπ, θπξίσο ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηα ιηκάληα εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη 

ηα αεξνδξφκηα, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ή λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 Ζ εθαξκνγή μεθάζαξσλ θαλφλσλ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ αξρηθψλ 

ζπκβάζεσλπαξαρψξεζεο ζα δψζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο απνθάζεηο ησλ 

δεκνζίσλ αξρψλ γηα ην αλ ε θχζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ηέηνηα πνπ λα 

δηθαηνινγεί λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο.Παξάδεηγκα: ε ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο ζα κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία αλάζεζεο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ήδε πξνβιεθζεί ζηα έγγξαθα ηεο αξρηθήο 

παξαρψξεζεο, κε ηε κνξθή επαθξηβψλ, ζαθψλ θαη αλακθηζβήηεησλ ξεηξψλ 

αλαζεψξεζεο. Ζ νδεγία επηηξέπεη επίζεο νξηζκέλν βαζκφ επειημίαο φζνλ αθνξά 

ζηα ζέκαηα πξνζαξκνγήο ηεο παξαρψξεζεο, φπνηε νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε εμσηεξηθέο πεξηζηάζεηο ηηο νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

έρνπλ πξνβιέςεη. 

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε ηε δηαθάλεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο. 

 Αλαθέξνπκε ζηα πιαίζηα απηά ηελ ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ 

παξαρψξεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία 

ηεο παξαρψξεζεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 5 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Ζ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζα επηθέξεη αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ, θπξίσο ηηο ΜΜΔ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα είλαη απηφ 

ηεο επειημίαο 

 Οη δεκφζηεο αξρέο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

 Σα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Παξάδεηγκα: ζε πνιχπινθα έξγα θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκσλ ή παξνρήο 

νξηζκέλσλ αεξνιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα έρνπλ ηελ 
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ειεπζεξία λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Πιελ φκσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κελ 

παξεθθιίλνπλ απφ ην θαζνξηζκέλν αληηθείκελν ηεο παξαρψξεζεο, ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο θαη ην ειάρηζην ησλ απαηηήζεσλ.  

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε είλαη απηή ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο.Δθαξκνγή, ζην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, ησλ 

δηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ νη νπνίεο θαζηεξψλνληαη κε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα έλδηθα 

κέζα. Με ηνλ ηξφπν απηφλ εληζρχεηαη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζηελ ακεξνιεςία 

ησλ απνθάζεσλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη ελζαξξχλνληαη νη παξάγνληεο ηεο 

νηθνλνκίαο λα παίξλνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο ζηε ρψξα ηνπο θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Παξάδεηγκα: νη δεκφζηεο αξρέο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο (πεξίνδνο εληφο 

ηεο νπνίαο νη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ αλ επηζπκνχλ λα θηλήζνπλ 

δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο). Δάλ ην πξάμνπλ εληφο ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο, 

αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο έσο φηνπ ην φξγαλν πξνζθπγψλ ιάβεη 

απφθαζε. Δπηπιένλ, ηα εζληθά δηθαζηήξηα ζα δχλαληαη λα θαζηζηνχλ άλεπ 

απνηειέζκαηνο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί παξαλφκσο, 

ρσξίο δηαθάλεηα θαη ρσξίο δηαγσληζκφ.25 

 

 

2.2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

 

χκθσλα µε ηελ θπξηαξρνχζα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θξαηηθή πνιηηηθή, ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, ε θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ έξγσλ απφ πιεπξάο 

ρξεκαηνδνηηθήο ήηαλ ππφζεζε ηνπ θξάηνπο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ '90 ζηελ Διιάδα θαη 

ζρεδφλ µηα δεθαεηία λσξίηεξα ζε άιιεο ρψξεο εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα θαηαζθεπήο 

ησλ κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ – ηδηαίηεξα ζπγθνηλσληαθψλ - µε ηε κέζνδν ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ζην νπνίν ε θαηαζθεπή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ γίλεηαη µε ηε 

ζπκκεηνρή - πέξαλ ησλ δεκνζίσλ - ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ.Με απηφ ην ζχζηεκα 

ελζσκαηψλεηαη εθηφο ηεο θξαηηθήο επζχλεο θαη ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζηε κειέηε, 

ρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

                                                           
25

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 
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γίλεηαη µε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΒΟΣ (Build - Operate - Transfer), µε ην νπνίν 

ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 

0% έσο 100%, µε αληίζηνηρε κείσζε ησλ δεκφζησλ θεθαιαίσλ, ελψ αλαιφγσο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ κεηαβάιιεηαη θαη ν βαζκφο θνξνιφγεζεο ηνπ 

ρξήζηε ηεο ππνδνκήο.26Σα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηψλ ηα νπνία ζε 

δηεζλέο επίπεδν εθαξκφζηεθαλ κέρξη ζήκεξα, είλαη γλσζηά σο PPS's 

(PublicPrivatePartnerships) ή PFI (PublicFinanceInitiative), ζχκθσλα, µε ηα νπνία ην 

δεκφζην "αγνξάδεη" πνηνηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, ηηο νπνίεο πιεξψλεη ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε απηψλ. 

Αλάινγα µε ηηο αλάγθεο θάζε ρψξαο θαη ηελ πνιηηηθή ε νπνία αθνινπζείηαη, νη κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη εθηφο ηεο κεζφδνπ ΒΟΣ πνπ πξναλαθέξζεθε, 

είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο κνξθέο φπσο νη κέζνδνη BTO - (Build-

Transfer-Operate), BOOS (Build-Own-Operate-Sell), BOOT (Build-Own-Operate-

Transfer), BOO (Build-Own-Operate), BOTT (Build-Operate-Training-Transfer), 

BOOST (Build-Own-Operate-Subsidise-Transfer), BLT.27 Δπίζεο (Build-Lease-

Transfer), BLOT (Build-Lease-Operate-Transfer), DBFO (Design-Build-

FinanceOperate), DBO (Design-Build-Operate) Οη αλσηέξσ κνξθέο παξαρψξεζεο, 

παξά ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ηηο νπνίεο εκθαλίδνπλ κεηαμχ ηνπο, έρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο απφ ην δεκφζην πξνο ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα γηα ην θφζηνο θαη γηα ην ρξφλν νη νπνίνη ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

θαη ε ππνθαηάζηαζε κέξνπο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηδησηηθή, ε 

καθξνπξφζεζκή θχζε ησλ ζπβάζεσλ, ε κέηξεζε απφδνζεο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ, ε 

χπαξμε ελδηαθέξνληνο γηα ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

αληαγσληζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηηο δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.28 

 

Σν ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηψλ ην νπνίν ζήκεξα είλαη ζε εθαξκνγή 

ζήκεξα θαηά πιεηνλφηεηα είλαη ην ζρήκα BOT, ηνπ νπνίνπ ηα πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηνπ ζπκβνιαίνπ παξαρψξεζεο αθνξνχλ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα 

                                                           
26

 2o Παλειιήλην πλέδξην Οδνπνηίαο, Βφινο, 18-20 Μαΐνπ 2005. 
27

Polyzos S. and Georgiadou M, 2003, 'Investigation of manufacture possibility of irrigation 
works with the method of co-financing', In Management of aquatic resources and sustainable 
growth of Thessaly 
28

Polyzos S. and Georgiadou M, 2003, 'Investigation of manufacture possibility of irrigation 
works with the method of co-financing', In Management of aquatic resources and sustainable 
growth of Thessaly 
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ηεο παξαρψξεζεο, ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

θνξνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ, ηελ επζχλε ζπληήξεζεο ηεο ππνδνκήο, ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη ηίζεληαη απφ ην δεκφζην θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 

δεκνζίνπ ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ή ηελ αχμεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, µε απηήλ ηε κέζνδν ην δεκφζην επηδηψθεη ηελ επηηάρπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο, ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ 

δεκνζίνπ.29 

 

ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζπγρξεκαηνδφηεζεο BOT έιαβε ρψξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ θαηαζθεπή δχν κεγάισλ δεκφζησλ µκεηαθνξηθψλ έξγσλ, ηεο 

"Αηηηθήο νδνχ" θαη ηνπ έξγνπ "Εεχμε Ρίνπ – Αληίξξηνπ", ελψ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

"Αεξνδξνκίνπ ησλ πάησλ" εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ΒΟΟΣ ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

δηαθνξνπνίεζε ζην εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ αλαδφρνπ30. 

 

Γηα ηελ Διιάδα, ε πξνζέιθπζε αιιά θαη ε ρξήζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ ζεσξείηαη αλαγθαία, ιακβαλνκέλνπ ππφςε πσο ην 

ππάξρνλ έιιεηκκα ζε ππνδνκέο ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο κεηά ηελ ιήμε ηνπ Γ' ΚΠ, θαη ηελ επηζπκία ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ελαιιαθηηθέο πεγέο εζφδσλ µε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο. 

 

  

                                                           
29

Tiong and Jahidul, 1997, Article in Journal of Construction Engineering and Management 
123(1), March θαη 
30

η. Υεηκσλίηε‐Σεξξνβίηε, 2003, πκκεηνρή Ηδησηψλ ζηα έξγα ππνδνκήο θαη 
απηνρξεκαηνδφηεζε, ΚΔΠΔ, Αζήλα 
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

 

 

ην κέξνο απηφ ζα εμεηάζνπκε γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ απνηειεί θαη 

ηελ νπζία ηεο εξγαζίαο θαη αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ. Πξψηα απφ φια ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ζηελ πεξίπησζε απηή 

έρνπλ απφ πνιχ θαηξφ ππάξμεη ζθέςεηο θαη ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ παξαπάλσ θηλήζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε 

πξνζεθηηθά ηελ πνξεία ηνπ ζέκαηνο ψζηε λα δψζνπκε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ 

γεγνλφησλ θαη ησλ εμειίμεσλ. 

 

 

3.1. ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΑΑ 

 

 

Δθείλνη πνπ έρνπλ ηελ άπνςε πσο ηψξα πξέπεη λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο, επηθαινχληαη ηηο δεζκεχζεηο νη νπνίεο αλειήθζεζαλ απφ ηελ 

παξνχζα θπβέξλεζε κε ην ηξίην κλεκφλην. Σν ΣΑΗΠΔΓ θαηέρεη ην 30% ηεο «Αεξνιηκήλ 

Αζελψλ» (απφ ην 55% πνπ δηαζέηεη ην δεκφζην) θαη πεξηκέλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 

ηεο ηειεπηαίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα πνχκε πσο σο 

ζήκεξα δελ έρεη ιάβεη ρψξα θακία εηζήγεζε ησλ ζπκβνχισλ ηνπ ΣΑΗΠΔΓ γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη αμηνπνίεζε ηνπ 30%. Αλαθέξεηαη πάλησο ζην ηξίην 

κλεκφλην σο ζελάξην αμηνπνίεζεο ε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ην ηξίην κλεκφλην, ην ΣΑΗΠΔΓ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνρσξήζεη 

ηελ απνθξαηηθνπνίεζε. Ζ απάληεζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ είλαη φηη ην ειιεληθφ Γεκφζην ζην 

κέιινλ κπνξεί λα αληακεηθζεί θαιχηεξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε πιεπξά ησλ 

πηζησηψλ πηέδεη, ε επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ αεξνιηκέλα λα γίλεη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πψιεζε ηνπ 30% ησλ κεηνρψλ, θπξηφηεηαο ΣΑΗΠΔΓ. Σν ηειεπηαίν 

πάλησο πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηελ απνθξαηηθνπνίεζε απηή ζε δχν θάζεηο, ηελ 

πξψηε ε νπνία ζα πεξηιάβεη ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ηε 

δεχηεξε ε νπνία ζα πεξηιάβεη ηελ πψιεζε κεηνρψλ. 

 

 



 

40 
 

3.2. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΑΗΠΔΓ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ 

 

 

Να πνχκε ζην ζεκείν απηφ φηη ε απφθαζε γηα 20εηή παξάηαζε είρε ιεθζεί απφ ην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ην 2011, ρσξίο έσο ζήκεξα λα έρεη πξνρσξήζεη. Σελ επνρή 

εθείλε είρε επηθξαηήζεη ε άπνςε (θαη γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα θνηλνηηθά εκπφδηα), φηη 

αθνχ ν αξρηθφο δηαγσληζκφο είρε πξφλνηα γηα 50εηή ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο,αιιάηειηθά ππεγξάθε 30εηήο ζχκβαζε, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη 

παξάηαζε γηα δηάζηεκα αθφκα 20 ρξφληα κε ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο (έσο ην 2046) 

θαη αγνξαζηή ηελ πθηζηάκελε εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». 

Τπήξμε κεηαθνξά ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ζην ΣΑΗΠΔΓ κε ηελ απφθαζε ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 187/06.09.2011. Απφ ηφηε φκσο σο 

ζήκεξα, νη αμίεο ησλ ειιεληθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ κεησζεί πάξα πνιχ. 

 

Πξφζθαηα ην ΣΑΗΠΔΓ επαλεθθίλεζε ηε δηαδηθαζία παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο θαηά 20 επηπιένλ ρξφληα, βάζεη ηεο νπνίαο ν ΓΑΑ εθκεηαιιεχεηαη ην 

αεξνδξφκην ζηα πάηα.31 

 

χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρε ηεζεί αξρηθά, ην ΣΑΗΠΔΓ ζα έπξεπε λα είρε 

πξνρσξήζεη ζε εθθίλεζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ εδψ θαη πνιχ 

θαηξφ, αθφηνπ ζα είρε νινθιεξψζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην ΓΑΑ γηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη φξνη ηεο επέθηαζεο ηεο ζπκθσλίαο παξαρψξεζεο θαη νη 

πθηζηάκελνη κέηνρνη ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ηνπ 30%. Δπίζεο, σο θαηαιεθηηθή 

πξνζεζκία γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο είρε νξηζηεί ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 2016. Σν 

ΓΑΑ πξνζειθχεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κε δεδνκέλν πσο 

πξφθεηηαη γηα κία εηαηξεία κε πςειή θεξδνθνξία θαη πξννπηηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηηο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ζπλερή ξεθφξ σο 

πξνο ηε δπλαηφηεηα επηζθέςεσλ. Ζ ζρεδηαδφκελε παξάδνζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε 

ηδηψηεο ζα αθνξά πνζνζηφ πεξίπνπ 30%.  

 

Με επηζηνιή ηνπ ην ΣΑΗΠΔΓ θαηέζηεζε γλσζηή ηελ πξφζεζε παξάηαζε ηεο 

παξαρψξεζεο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο. Γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ηελ πηζαλή επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ παξαρψξεζεο γηα δηάζηεκα πιένλ 20 

εηψλ, σο ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ελφςεη ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ εηαηξεία. Ζ ηζρχνπζα ζχκβαζε ιήγεη 
                                                           
31

 http://www.capital.gr/story/3108010 
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ην 2026 θαη επέθηαζή ηεο ζεκαίλεη πσο ν ΓΑΑ ζα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ αεξνδξνκίνπ 

έσο ην 2046. ηελ πξάμε, ην ΣΑΗΠΔΓ ζα πξνζιάβεη ζπκβνχινπο γηα λα απνηηκήζνπλ 

ηελ αμία ηεο επέθηαζεο παξαρψξεζεο θαηά 20 ρξφληα, απφ ην 2026 έσο ην 2046, κε 

βάζε ηηο πξννπηηθέο αχμεζεο ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, ηηο επελδχζεηο πνπ ππνρξενχηαη 

λα θάλεη ν επελδπηήο θιπ. 

 

 

3.3. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΣΑΖ 

 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ππάξρεη ζήκεξα θαη ε νπνία 

θαλνληθά δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη έπξεπε λα γίλεη κε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία – φπσο είλαη ε πάγηα πξαθηηθή ζηηο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. – θαη φρη κέζα απφ 

απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζεο είρε πξνβιεθζεί λα είλαη πεξίπνπ 20-30 έηε, κε φια ηα 

ζελάξηα λα παξακέλνπλ πηζαλά κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ε αξρηθή ζχκβαζε ήηαλ 30εηήο, κε ηα πξψηα πέληε λα αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ. 

 

Πξνβιέπεηαη, φκσο, πσο δέθα ρξφληα πξηλ ην ηέινο ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο (δειαδή ην 

2016), νη δχν πιεπξέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέιζνπλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο 

αλαθνξηθά κε ελδερφκελε παξάηαζε. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πξέπεη λα πνχκε πσο ζα πξέπεη 

θάπνηα ζηηγκή λα έρεη θαη απνηέιεζκα, κε ηελ επηζήκαλζε πσο φηαλ ε πεξίνδνο δσήο 

πνπ απνκέλεη είλαη 10 ρξφληα, απηφ πεξηνξίδεη ηνλ νξίδνληα ησλ απνθάζεσλ. Να 

αλαθέξνπκε φηη ε πθηζηάκελε ζχκβαζε ιήγεη ην 2025 θαη εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ 

εμειίζζεηαη ζπδήηεζε γηα ην πψο θαη κε πνηνπο φξνπο απηή ζα επεθηαζεί. Οη πξψηεο 

ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα είραλ μεθηλήζεη πξηλ απφ ην 2009, αιιά απφ ηφηε δελ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ηθαλνπνηεηηθά. 

 

  



 

42 
 

3.4. ΜΔΛΔΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

 

 

Με ηε λέα ζχκβαζε – θαη παξά ην γεγνλφο πσο απνκέλνπλ αθφκε 15 έηε 

εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ ηξέρνπζα ζχκβαζε – ν αγνξαζηήο ζα έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ 

ην αεξνδξφκην γηα πεξίνδν 35-45 εηψλ. Ζ ζπκθσλία ινηπφλ αθνξά ην βαζηθφηεξν 

αεξνδξφκην ηεο Διιάδαο, απηφ ηεο Αζήλαο, ην νπνίν απνηειεί ζηελ πξάμε έλα απφ ηα 

πιένλ πξνζνδνθφξα αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, θαζψο εηζπξάηηεη ην 67% ησλ ηειψλ ηα 

νπνία ρξεψλνπλ ζε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη επηβάηεο (αλ θαη αληηπξνζσπεχεη έλα 

πνιχ πην κηθξφ κέξνο (38%) ηεο ζπλνιηθήο αεξνπνξηθήο θίλεζεο ηεο ρψξαο). 

 

Πξέπεη βέβαηα λα ιάβνπκε ππφςε φηη εμαηηίαο ηνπ βαζκνχ σξίκαλζεο ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ηα θέξδε γηα ην ειιεληθφ Γεκφζην ζα αχμαλαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ζηα επφκελα ρξφληα, θαζψο κε ζηαδηαθφ ηξφπν ζα κεδεληδφηαλ ε απνπιεξσκή ησλ 

δαλείσλ. ε πξαθηηθφ επίπεδν, δειαδή, ε θπβέξλεζε ζα παξαδψζεη ζηνπο ηδηψηεο έλα 

αεξνδξφκην ην νπνίν ζα έρεη απαιιαρζεί απφ ππνρξεψζεηο πξνο ηηο ηξάπεδεο, 

δίλνληαο νπζηαζηηθά ζε απηνχο ην ζχλνιν ησλ κειινληηθψλ θεξδψλ πνπ ζα είρε ην 

Γεκφζην. Ζ θνηλφηεηα επηρεηξεκαηηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ε νπνία δεκηνπξγήζεθε 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» είρε ζπλεηζθέξεη ην 2,4% ηνπ ΑΔΠ έσο 

θαη ην 2009, κε κηα αληηπξνζψπεπζε εθηηκψκελνπ ηδίξνπ ηεο ηάμεο ησλ 6 δηζ. επξψ. 

Μέζα απφ ηηο ίδηεο κειέηεο, πνπ κάιηζηα είραλ παξνπζηαζζεί απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία 

ηνπ αεξνδξνκίνπ, ε πξνζηηζέκελε αμία ζε εηήζηα βάζε έθηαλε ζηα 4,9 δηζ. επξψ32. 

 

Σν εξψηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη κε πνην αθξηβψο ηίκεκα ζα ππάξμεη ζπκθσλία 

ρξνληθήο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο ζχκβαζεο, πνπ ζα δχλαηαη λα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ην νπνίν ζηαδηαθά ζα εηζπξαρζεί απφ ην Γεκφζην 

γηα ηελ πψιεζε ηνπιάρηζηνλ 30%. Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ππνινγηδφηαλ βέβαηα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο επνρήο εθείλεο πνπ ίζρπαλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πσο πεξίπνπ 700-

750 εθαη. επξψ ήηαλ ην πνζφ είζπξαμεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηε ρξνληθή 

επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

                                                           
32

https://www.aia.gr/el/company-and-business/press-and-Media/press-office/press-releases/an-

athens-university-of-economics-and-business-study 
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3.4.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΓΑΑ 

 

 

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη αλαιπηηθή εηζήγεζε ζην ΣΑΗΠΔΓ γηα ην πνζφ ην νπνίν 

είλαη δπλαηφλ λα αληιήζεη απφ ηελ 20εηή επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο απφ 

ηνπο ζπκβνχινπο. Αλακέλεηαη ε επίζεκε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα πξνζιάβεη 

απνηηκεηέο. 

 

Με βάζε πάλησο ηε ζεκεξηλή θεξδνθνξία ηεο, ε ΓΑΑ είλαη δπλαηφλ λα απνηηκεζεί 

θνληά ζην έλα δηζ. επξψ θαη θαηά ζπλέπεηα ην 30% πνπ ειέγρεη ην ΣΑΗΠΔΓ απνηηκάηαη 

ζηα 300-350 εθαη. επξψ. 

 

ην ζεκείν απηφ παξαζέηνπκε έλαλ ελδηαθέξνληα πίλαθα κε νηθνλνκηθέο απνηηκήζεηο 

πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ33: 

 

Πίλαθαο 5:Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 2015. Ηζηνζειίδα ΓΑΑ 

ηαηηζηηθά ηνηρεία 

 
                                                           
33

https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-

f3096a3d7f12/2015FinancialStatementsGR.pdf 
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ην παξαπάλσ πίλαθα δηαθξίλνπκε ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ δπν εηψλ ρξήζηκα γηα ηε 

κειέηε ηεο ζεκαζίαο ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

 

Ζ ζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ζεσξεί πσο ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο 

δεκηψλεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο πέξπζη ηα θαζαξά θέξδε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ έθηαζαλ ηα 120 εθαη. επξψ. Απφ απηά, ηα 60 εθαη. επξψ κπήθαλ ζηα 

ηακεία ηνπ Γεκνζίνπ. Τπνζηεξίδεηαη αθφκα φηη ην ηίκεκα πνπ ζα εηζπξάμεη ην Γεκφζην 

γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ εηαηξεία ηνπ Δι. Βεληδέινο ζα είλαη ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, αθνχ ζα θπκαλζεί ζηα επίπεδα ησλ 250 εθαη. επξψ. 

 

Τπάξρεη δειαδή κηα πξνηίκεζε απφ ηε δηνίθεζε λα κε γίλεη θακία επέθηαζε ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, αιιά ε θπβέξλεζε λα πεξηκέλεη λα ιήμεη ε πθηζηάκελε 

ζχκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα πεξηέιζεη ε δηαρείξηζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ην 2026 θαηά 100% 

ζην ειιεληθφ Γεκφζην. Καηά ηνλ πξφεδξν ηνπ ΓΑΑ ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζα 

θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο παξακέλνληαο ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. «Απηά πνπ ζα εηζπξάμεη ζήκεξα είλαη πνιύ ιηγόηεξα 

από απηά πνπ εγγπάηαη ε θεξδνθνξία ηνπ αεξνδξνκίνπ», είρε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Σν ΣΑΗΠΔΓ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεκεηψλεη πσο ηα λνχκεξα πνπ αθνχγνληαη δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε αμία ηεο παξάηαζεο ζα απνηηκεζεί θαηά 

ηε θάζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ δελ έρεη αθφκα αξρίζεη, θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε 

ην ηίκεκα πνπ ζα πάξεη ην Γεκφζην είλαη δπλαηφλ λα είλαη πνιιαπιάζην. 
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3.4.2. ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 

 

 

Γεληθψο ηα αεξνδξφκηα, πιελ νιίγσλ, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θεξδνθνξία. Απηά πνπ 

είλαη ειιεηκκαηηθά βνεζηνχληαη απφ ηα θεξδνθφξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο δελ νδεγεί ζε 

επηβάξπλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Δμππαθνχεηαη πσο ε αληαγσληζηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα κηα εζληθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε, ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε 

πιενλεθηεκάησλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ πψιεζε ελφο ηνκέα ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο, κε δεκηνγφλνπ, είλαη δπλαηφλ λα αθήζεη ην ειιεληθφ θξάηνο ρσξίο εξγαιεία 

ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο. Λ.ρ. ζηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πξνβιέπεηαη 

αχμεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο αεξνδξνκίνπ «ιηκαληάηηθσλ», ε νπνία ζα επηβαξχλεη 

ζπζηνίρσο ηελ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ, έσο δηπιαζηαζκνχ. Ζ αχμεζε ησλ ηειψλ θαη 

λαχισλ είλαη εχινγν πσο ζα επεξεάδεη δπζκελψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Τπελζπκίδνπκε ηελ απνηπρία ηνπ «Δι. Βεληδέινο», 

αξρηθά ππφ ηνλ έιεγρν ηεο γεξκαληθήο Hochtief, λα γίλεη ηαμηδησηηθφο θφκβνο αθξηβψο 

ιφγσ ησλ πςειψλ ηειψλ. 

 

Βαζηθή αηηία πνιχ κεγάιεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ηνπ ΓΑΑ είλαη νη φξνη 

παξαρψξεζεο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ ΓΑΑ κε ηελ δηαρεηξίζηξηα 

εηαηξεία. Σν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε φηαλ πεξηνξίζηεθε ε ρξνληθή δηάξθεηαο ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο, πνπ είρε ππνγξαθεί ην 1993 θαη πξνέβιεπε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ απφ ηνλ ηδηψηε γηα 50 ρξφληα (45 ρξφληα ιεηηνπξγίαο).Έηζη, απφ ηα 50 

ρξφληα έγηλε 30 ρξφληα, δειαδή 5 ρξφληα θαηαζθεπή θαη 25 ρξφληα εθκεηάιιεπζε, µε 

απνηέιεζκα ν ρξφλνο απφζβεζεο ησλ 2,2 δηζ. επξψ πνπ ζηνίρηζε n επέλδπζε λα 

κεησζεί ζην κηζφ. Απηφ µε ηε ζεηξά είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα ηέιε ρξήζεο 

ηνπ αεξνδξνκίνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη κε βάζε εθηηκήζεηο ππεπζχλσλ ηνπ αεξνπνξηθνχ 

θιάδνπ n επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαηά 20 ρξφληα έσο 

ην 2046 ηελ νπνία θαη εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα κπνξνχζε λα έρεη 

επεξγεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηα ηέιε αεξνδξνκίνπ. Καη απηφ επεηδή n επέθηαζε ηεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο απφζβεζεο ηεο 

επέλδπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 1,1 δηζ. επξψ ηα νπνία απνκέλνπλ ζε 35 ρξφληα αληί 

γηα 15 ρξφληα θαη ζα κεηψζεη ζηα 35 εθαη. επξψ ην ρξφλν ηα έμνδα ηνπ Δι Βεληδέινπ γηα 

απνζβέζεηο απφ 75 εθαη. επξψ πνπ είλαη ζήκεξα. 

 

Μέζα απφ ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ε ηδαληθή ζπγθπξία 

βειηίσζεο ησλ φξσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ θαη ε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο λα κεηψζεη 
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ηηο ρξεψζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ κε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ αεξνπνξηθψλ παηθηψλ, 

πξνζθέξνληαο θαιχηεξεο ηηκέο. Μπνξεί ε δηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ λα πξνβαίλεη ζε 

παξνρή παθέησλ πξνζθνξψλ γηα λέεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κε εθπηψζεηο ζηα ηέιε 

πξνζγείσζεο θαη ζηάζκεπζεο, φκσο νη δηεπθνιχλζεηο απηέο δελ είλαη αξθεηέο. 

 

Πξαθηηθά, φιν θαη ιηγφηεξνη μέλνη επηζθέπηεο ζηαζκεχνπλ ζηελ Αζήλα θαζ‟ νδφλ πξνο 

ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Δηαηξείεο θαη αεξνδξφκηα ζπκθσλνχλ πσο απηφ είλαη ην πην 

κεγάιν πξφβιεκα απφηηο ρξεψζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

 

Απηέο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, έλα 4-7% ηνπ θφζηνπο 

αλά επηβάηε. Μεγαιχηεξν δήηεκα είλαη ην γεγνλφο πσο μέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, 

φπσο νη Σνπξθηθέο Αεξνγξακκέο, δηαπξαγκαηεχνληαη, κεηά ηε Θεζζαινλίθε, πηήζεηο 

απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη πξνο άιιεο πφιεηο, φπσο ηα Ησάλληλα θαη ε Αγρίαινο. 

Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα παξάθακπηε ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο, «αθαηξψληαο» transfer 

επηβάηεο. Ζ εμέιημε ηεο ελίζρπζεο ησλ αεξνκεηαθνξέσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Δ.Δ. ζηελ Σνπξθία (Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αξαβηθή ρεξζφλεζνο) γηα ηηο 

πηήζεηο ζε πην καθξηλνχο πξννξηζκνχο (Β. Ακεξηθή, Αζία) ζπλέπεζε κε ηελ απφιπηε 

παξαθκή ηεο παιηάο Οιπκπηαθήο. Οη Σνπξθηθέο Αεξνγξακκέο είραλ ην 2005 ην 

κέγεζνο ηεο Οιπκπηαθήο, αιιά ζηελ εθξεθηηθή κεγέζπλζή ηνπο βνεζήζεθαλ θαη απφ 

ηελ πνιηηηθή ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο Σνπξθίαο, ηδηαίηεξα εθείλνπ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

 

Σν 2012 ε Έλσζε Διιεληθψλ Αεξνπνξηθψλ Δηαηξεηψλ είρε ππνινγίζεη πσο, αλ νη δχν 

ειιεληθέο εηαηξείεο είραλ έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην 2011 ζα εμνηθνλνκνχζαλ 110 

εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο. 

 

Οη εηαηξείεο είραλ ππνινγίζεη πσο θξάηνο θαη αεξνδξφκην απνξξνθνχλ 55% ηνπ 

θφζηνπο αλά επηβάηε θαη ν αεξνκεηαθνξέαο κφιηο ην 45% θαη επηζήκαηλαλ φηη κία 

κείσζε ησλ ρξεψζεσλ αλά επηβάηε ζηα 22-25 επξψ αλά επηβάηε ζα απνθαζηζηνχζε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Αζήλαο. Απηφ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη κε ελζσκάησζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ ΓΑΑ πνπ ρξεψλεη ην Γεκφζην ζηνπο ρξήζηεο ρσξίο λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο κε αληίζηνηρε κείσζε αλά επηβάηε θαηά 5-6 επξψ. Δπέθηαζε ηεο πεξηφδνπ 

εθκεηάιιεπζεο θαηά κία 20εηία, κε εχινγν ηίκεκα πνπ ζα θαηαβάιιεηαη θάζε ρξφλν. 

 

Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη, ζε κείσζε ηεο ηάμεσο απφ 8 έσο 15 επξψ. Δδψ 

βεβαίσο ηίζεηαη ην δήηεκα αλ, ζε κία ηέηνηα επέθηαζε, πξνηεξαηφηεηα ζα είραλ ηα 

δεκφζηα έζνδα απφ ηελ αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο. Ζ αλαζέξκαλζή ηεο δελ 
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εμαξηάηαη ηφζν απφ ξπζκηζηηθά ή άιια εκπφδηα ζηελ αγνξά φζν απφ ηελ πηψζε ηεο 

δήηεζεο εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ηεο θαθήο εηθφλα ηεο Αζήλαο.  

 

χκθσλα κε ην ηξίην κλεκφλην ην ΣΑΗΠΔΓ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνρσξήζεη ηελ 

απνθξαηηθνπνίεζε. Ζ απάληεζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ είλαη φηη ην ειιεληθφ Γεκφζην ζην κέιινλ 

κπνξεί λα αληακεηθζεί θαιχηεξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε πιεπξά ησλ πηζησηψλ 

πηέδεη, ε επέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ αεξνιηκέλα λα γίλεη ηαπηφρξνλα 

κε ηελ πψιεζε ηνπ 30% ησλ κεηνρψλ, θπξηφηεηαο ΣΑΗΠΔΓ. Σν ηειεπηαίν πάλησο 

πξνζπαζεί λα δηαρσξίζεη ηελ απνθξαηηθνπνίεζε απηή ζε δχν θάζεηο, ηελ πξψηε ε 

νπνία ζα πεξηιάβεη ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη ηε δεχηεξε ε νπνία 

ζα πεξηιάβεη ηελ πψιεζε κεηνρψλ. 

 

Ο ΓΑΑ (θαη νη ηδηψηεο κέηνρνί ηεο) είλαη ππνρξεσκέλε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο λα πξνρσξήζεη ζηελ επέλδπζε γηα ηνλ ηξίην ηεξκαηηθφ ζηαζκφ φπνηε ε 

θίλεζε επηβαηψλ ππεξβεί ηα 19.000.000 επηβάηεο (πεξίπνπ)34. Πέξπζη ην «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο» ππνδέρζεθε 18.073.940 ηαμηδηψηεο θαη θαηαγξάθεθε ν δεχηεξνο 

πςειφηεξνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ Σop 30 ησλ επξσπατθψλ αεξνδξνκίσλ αιιά θαη 

γηα ηελ θαηεγνξία αεξνδξνκίσλ κε κεζαίν κέγεζνο. 

 

Με ηελ επέθηαζε ηνπ αεξνδξνκίνπ αλεβαίλεη φπσο είλαη ινγηθφ ε αμία ηεο ζχκβαζεο 

θαη καδί ηεο θαη ε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ ζηελ 

παξαρσξεζηνχρν εηαηξεία ηνπ ΓΑΑ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία επέθηαζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ζπληζηά ζηελ νπζία “πξναπαηηνχκελν” γηα ηελ επηηπρή πψιεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ κεηνρψλ ηνπ ΓΑΑ, ηηο νπνίεο θαηέρεη ην ΣΑΗΠΔΓ. 

 

 

3.4.3. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΦΠΑ) 

 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν θαίλεηαη φηη δεκηνπξγεί θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα 

είλαη απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ΦΠΑ πνπ παξακέλεη αλνηθηφ, αθνχ πξφζθαηα 

δηθαζηηθή απφθαζε ειιεληθνχ δηθαζηεξίνπ έθαλε δεθηή ηελ πξνζθπγή ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνο κε ηελ νπνία ηέζεθε ζε ακθηζβήηεζε ε απφθαζε ηεο 

Γηαηηεζίαο ππέξ ηνπ ΓΑΑ. Δπηπιένλ είλαη ζαθέο πσο δχν λφκνη ηνπ θξάηνπο έδηλαλ ηε 

δπλαηφηεηα ελφο πιήξνπο ζπκςεθηζκνχ ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία θαη αμηνπνηήζεθε απφ ηελ 
                                                           
34

http://www.kathimerini.gr/844832/ 
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εηαηξεία ηνπ αεξνιηκέλα. Όκσο ην Γεκφζην εθ ησλ πζηέξσλ απνθάζηζε πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε αληίθεηηαη ζε επξσπατθέο νδεγίεο γηα ηνλ ΦΠΑ θαη γηα απηφλ ην 

ιφγν πξνρψξεζε ζηνλ θαηαινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ, κε απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ χςνο 

ηεο νθεηιήο λα αλέιζεη ζηα 167 εθαηνκκχξηα. 

 

Με πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ,ν ΓΑΑ θιήζεθε λα 

θαηαβάιιεη ΦΠΑ 12 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 1998-2009. Απφ ην πνζφ απηφ ην 50% 

θαηαβιήζεθε ήδε σο πξνθαηαβνιή θφξνπ κε ζηφρν λα γίλεη ε δηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην ππφινηπν πνζφ ζα πιεξσζεί κφιηο γίλεη ν ηειηθφο 

θαηαινγηζκφο. Πεγέο ηεο δηνίθεζεο ζεκείσζαλ πσο ν ΓΑΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζβάιεη ηελ απφθαζε απηή ζην ηΔ35. 

 

 

3.4.4. Ζ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ 

 

 

Κάζε επηζθέπηεο πνπ δελ επηιέγεη ηελ Αζήλα σο πξννξηζκφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ράλνληαη 710 επξψ γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο αιιά επίζεο θαη 250 επξψ, ηα νπνία 

δελ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα δεκφζηα ηακεία. Σα πςειά ηέιε ρξήζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ 

ηεο Αζήλαο, ζπληζηνχλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα πιήζνο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ νη 

νπνίεο είηε επηιέγνπλ λα κελ έξζνπλ ζηνλ ΓΑΑ (Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ), είηε 

πξνβαίλνπλ ζε δηαθνπή πηήζεσλ ή απιψο πεξηνξίδνπλ ζπρλφηεηεο. Δλδεηθηηθά, ηα 

ηέιε ρξεψζεσλ ηνπ «Δι. Βεληδέινο» αλά πηήζε αλέξρνληαλ ζε 4.165 επξψ (γηα 

αεξνζθάθνο A320 κε 100 επηβάηεο), ζε ζρέζε κε κφιηο 1.635 επξψ πνπ θνζηίδεη 

αληηζηνίρσο ζην αεξνδξφκην Αηαηνχξθ ηεο γεηηνληθήο Κσλζηαληηλνχπνιεο36. Έρεη γίλεη 

ππνινγηζκφο πσο ην «Δι. Βεληδέινο» είλαη αθξηβφηεξν θαηά 240% ζε ζρέζε κε 

αεξνδξφκηα Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Πνξηνγαιίαο θαη Σνπξθίαο θαη θαηά 350% ζε ζρέζε κε 

ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο καο. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ επηιέμεη σο 

βάζε ηνλ ΓΑΑ θαινχληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε θαηαβνιή εηζθνξψλ πξνο ην θξάηνο νη 

νπνίεο αλέξρνληαη ζην 42%, ελψ γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα δελ είλαη πάλσ απφ 

                                                           
35

www.euro2day.gr/news/economy/ 
36

Σα ηέιε πνπ θαηαβάινπλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

(πξνζγείσζε, απνγείσζε, θσηηζκφο, ζηάζκεπζε αεξνζθαθψλ, δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη θνξηίνπ) ηνπ 
αεξνδξνκίνπ ηεο Αζήλαο, ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ηφλσλ ηνπ αεξνζθάθνπο, ηνπ ρξφλνπ ζηάζκεπζεο, ησλ 
ππεξεζηψλ handling θ.η.ι. 
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12%.37 Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα δηψρλεη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη λα 

πξνθαιείηαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αηκνξξαγία ζηελ νηθνλνκία. 

 

Μηα κείσζε θαηά 50% ησλ ηειψλ ρξήζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ζε 20% αχμεζε ηεο θίλεζεο εζσηεξηθνχ ηνπο πξψηνπο 18 κήλεο, παξά ην γεγνλφο 

πσο ην θφζηνο ζα ήηαλ θαηά 180% πςειφηεξν απφ απηφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αεξνδξνκίσλ. Σν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ θαηά 

800.000 ελψ ην Γεκφζην ζα αχμαλε ηα έκκεζα έζνδά ηνπ θαηά 200 εθαη. επξψ κε ηελ 

κείσζε ησλ άκεζσλ εηζθνξψλ λα πεξηνξίδεηαη ζηα 55 εθαη. επξψ. 

 

 

Αλαθέξνπκε φηη ζε φιεο ηηο γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο ηζρχεη αηέιεηα γηα ην Σέινο 

Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αεξνδξνκίσλ (ΣΔΑΑ ή ζπαηφζεκν φπσο ζπλεζίδεηαη 

λα απνθαιείηαη). Δθηφο απφ ηελ απαιιαγή απηή, γηα θάπνηεο απφ ηηο γξακκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο θχξν, Αζηππάιαηα, Ηθαξία, Μήιν θαη Λέξν δελ πξνβιεπφηαλ 

κέρξη ζήκεξα ρξέσζε ηέινπο εμππεξέηεζεο επηβαηψλ απφ ηνλ ΓΑΑ. 

 

Αληίζεηα ζηηο ππφινηπεο γξακκέο ζε Κάξπαζν, Κχζεξα, Νάμν, Πάξν, θηάζν, 

Εάθπλζν, Κάιπκλν θαη χξν δελ ππήξρε απαιιαγή δηφηη θαζηεξψζεθαλ σο γξακκέο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο κεηαγελέζηεξα.ε κηα πξνζπάζεηα λα πεηχρεη ηελ απαιιαγή 

απηή, ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ησλ Κπζήξσλ παξελέβε πξνο ηελ ΔΔ. Γπζηπρψο 

ε απφθαζε ηεο ΔΔ ήηαλ φηη δελ πξέπεη λα πθίζηαηαη απαιιαγή ηνπ ηέινπο 

εμππεξέηεζεο επηβαηψλ γηα θαλέλα πξννξηζκφ. ην πιαίζην απηφ, έδσζε εληνιή ζην 

ΓΑΑ λα μεθηλήζεη λα ρξεψλεη ην ηέινο απηφ θαη ζηνπο επηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο ηα 

5 λεζηά, πνπ κέρξη πξφζθαηα απνιάκβαλαλ ηελ απαιιαγή. 

 

Απφ ηα 575 εθαηνκκχξηα ηα νπνία εηζέπξαμε ην αεξνδξφκην ηελ πξψηε ηξηεηία ηεο 

θξίζεο, ην 1/3 θαηεπζχλζεθε ζηνπο ηδηψηεο κεηφρνπο θαη ηα 2/3 ζην θξάηνο κε ηε κνξθή 

κεξίζκαηνο ή θφξσλ. Σν 2009 ε εηαηξεία ηνπ αεξνδξνκίνπ αλαδηάξζξσζε ην ρξένο ηεο 

κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 λα 

εκθαλίδεηαη έλα ππφινηπν 623 εθαηνκκπξίσλ, απφ ηα νπνία ηα 439 εθαηνκκχξηα ήηαλ 

κε εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 

Σν θέξδνο γηα ηνπο κεηφρνπο (55% ειιεληθφ Γεκφζην, 40% θαλαδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 

ηακείν δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ δηαρεηξίδεηαη πιένλ θαη ην 13,33% ησλ κεηνρψλ πνπ 

                                                           
37

www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28809 
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δηαρεηξηδφηαλ ε κεηξηθή Hochtief, 4,99% νηθνγέλεηα Κνπεινχδνπ) έρεη νξηζζεί ζην 

θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ αεξνδξνκίνπ ζπλ έλα «ηαβάλη»15% επί ηνπ equity πνπ έβαιαλ 

πιελ ησλ εζφδσλ ησλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ. 

 

Σν «ηαβάλη» απηφ «πηάζηεθε» ζε ιίγεο ρξνληέο, ελψ ην 2012 θπκάλζεθε ιίγν πάλσ απφ 

ην κηζφ. Δλψ ε θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ πεξηνξίδεηαη ζηαζεξά απφ ην 2007, απφ 16,4 

εθαηνκκχξηα αθίμεηο - αλαρσξήζεηο ζε 12,86 εθαηνκκχξηα ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν, ε 

θίλεζε ζηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα κέλεη πξαθηηθά ζηαζεξή (απφ 24,8 εθαηνκκχξηα 

επηβάηεο ζηα 24 εθαηνκκχξηα). 

 

Πάλησο δελ είλαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ αεξνδξνκίνπ κνλνδηάζηαηε, ππάξρνπλ 

κεηψζεηο αλά δξνκνιφγην ή αλά επνρή, κε ζηφρν ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα λα 

«ραξάζζνπλ» νη εηαηξείεο θαηλνχξηα δξνκνιφγηα. Παξάιιεια, εθαξκφδνληαη 

εθπησηηθέο πνιηηηθέο γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπρλέο πηήζεηο, είλαη δειαδή ζπρλνί 

ρξήζηεο. 

 

Σε ζηηγκή απηή, ην Δι. Βεληδέινο ρξεψλεη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κε 33-35 επξψ γηα 

θάζε επηβάηε. Απφ απηά, 12 επξψ είλαη ην ιεγφκελν «ζπαηφζεκν», ή αιιηψο «Σέινο 

Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αεξνδξνκίσλ», 8,51 επξψ είλαη ην Σέινο αλά επηβάηε, 

5 επξψ είλαη ην Σέινο γηα αζθάιεηα θαη 8-9 επξψ ην Σέινο ζηάζκεπζεο θαη 

πξνζγείσζεο αεξνζθαθψλ. Χζηφζν, ζπκίδνπκε φηη ην 2015 επηηεχρζεθε λέν ξεθφξ 

επηβαηψλ ζην Δι. Βεληδέινο, θαζψο κεηαθηλήζεθαλ 18,1 εθαη. πνιίηεο. 

 

Δπηπιένλ, ν ΓΑΑ αλαθέξεη πσο πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα ζεξηλή πεξίνδν, ζα ζπλερίζεη 

θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηελ πνιηηηθή ζηνρεπκέλσλ 

θηλήηξσλ, νπζηαζηηθά παξέρνληαο εθπηψζεηο απφ 30% έσο 77% επί ησλ ρξεψζεσλ 

ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο, θάλεη 

ιφγν γηα πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, αμηφπηζηε, ζπλερψο αλαπηπμηαθή θαη ζχκθσλε κε ην 

επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

 

Σέινο, ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ38, ν ΓΑΑ επηζεκαίλεη φηη ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο 

ιεηηνπξγεί βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, φπσο φια ηα δηεζλή 

                                                           
38

https://www.aia.gr/el/company-and-business/press-and-Media/press-office/press-
releases/anakoinwsh 

https://www.aia.gr/el/company-and-business/press-and-Media/press-office/press-releases/anakoinwsh
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κεηξνπνιηηηθά αεξνδξφκηα, ην νπνίν εδξάδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο αεξνκεηαθνξείο. 

 

 

3.5. ΜΔΛΔΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΓΑΑ 

 

 

Απφ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πνπ έγηλε κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο θαηλνηφκνπ νηθνλνκεηξηθνχ 

κνληέινπ εηζξνψλ-εθξνψλ (input-outputmodel) – ην νπνίν βαζίζηεθε ζηα επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο – ζηελ παξνχζα κειέηε ππάξρεη ε 

εθηίκεζε, κε έλαλ πνζνηηθφ θαη αμηφπηζην ηξφπν γηα ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ ΓΑΑ, σο άζξνηζκα ηξηψλ μερσξηζηψλ, αιιά θαηεγνξηψλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη: 

• Άκεζεο επηπηψζεηο (directimpacts), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ηελ 

απαζρφιεζε (αξηζκφο εξγαδνκέλσλ), ηνπο κηζζνχο, αιιά θαη ην απνηέιεζκα ζε 

ζπλνιηθφ επίπεδν (π.ρ. εηήζηεο πσιήζεηο) πνπ παξάγεηαη απφ θαη ζην 

αεξνδξφκην απφ ηνπο δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο (ΓΑΑ Α.Δ., 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ρξήζηεο, concessionaires, εμσηεξηθνχο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ, εηαηξείεο εκπνξηθνχ πάξθνπ, δεκφζηεο ππεξεζίεο). 

• Έκκεζεο επηπηψζεηο (indirectimpacts), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ απαζρφιεζε 

θαη ζην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

εθηφο αεξνδξνκίνπ, ην νπνίν φκσο έρεη λα θάλεη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην αεξνδξφκην (Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ηαμί, ηδησηηθά απηνθίλεηα, ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο). 

• Πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο (induced/multiplierimpacts), πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ απνηειέζκαηα ζηελ πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαδνρηθνχο γχξνπο δαπαλψλ σο ζπλέπεηα ησλ άκεζσλ θαη 

έκκεζσλ επηπηψζεσλ. 

 

Πξέπεη αθφκα λα πνχκε πσο ν ΓΑΑ δηαδξακαηίδεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή ησλ 

Μεζνγείσλ θαη ζηνλ ηνκέα πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

πσο ε αμία ηεο γεο ζε δήκνπο ησλ Μεζνγείσλ (π.ρ. πάηα, Καιχβηα, Κεξαηέα, 

Μαξθφπνπιν, Κνξσπί, Παηαλία) παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε αχμεζε θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ζπλδεδεκέλε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ην αεξνδξφκην θαη ηηο άιιεο ππνδνκέο 

πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ρεηηθέο πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

ΓΑΑ ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ (2005, 2007) επηβεβαηψλνπλ απηφλ ην ζεηηθφ ξφιν, 

κε ην αεξνδξφκην λα θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε (πίζσ απφ ηελ Αηηηθή Οδφ) ζηελ 
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αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ σο ζεκαληηθφ έξγν ππνδνκήο γηα ηα Μεζφγεηα.39 Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο έξεπλεο, ν ΓΑΑ ζπλδέεηαη κε ηξφπν άκεζν κε ηελ θαηαζθεπή 

θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, metro), θαζψο θαη 

κε ηελ αίζζεζε κηαο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ 

(δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο). 

Χο ζπκπέξαζκα, ηα παξαπάλσ επξήκαηα, κε βάζε ην κνληέιν εηζξνψλ-εθξνψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα αξρηθή αλάιπζε ησλ θαηαιπηηθψλ επηπηψζεσλ, ζπλζέηνπλ γηα ηνλ 

ΓΑΑ, ηελ εηθφλα ελφο αεξνδξνκίνπ κε αξθεηά ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ηελ Αηηηθή, αιιά θαη ηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ. Οη επηπηψζεηο απηέο 

ζεσξνχκε πσο ζα εληζρπζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά ηα επφκελα έηε, θαζψο ν ΓΑΑ 

ζα πινπνηήζεη ζηαδηαθά έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ ηεο ηάμεο ησλ €1,9 δηζεθαη., γηα ηελ πεξίνδν 2008-2025. Οη 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ, σο απνηέιεζκα ηφζν ησλ παξαπάλσ 

επελδχζεσλ φζν θαη ηεο αλακελφκελεο αχμεζεο ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, αλακέλεηαη λα 

επηδξάζνπλ ζεηηθά, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ. Σα Μεζφγεηα, κέζα απφ 

ηελ ζηαδηαθή εμέιημε απφ κηα γεσξγηθή ζε κηα αζηηθή πεξηνρή κε πςεινχ επηπέδνπ 

ππνδνκέο, αλακέλεηαη λα απνξξνθήζνπλ κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο -ζε βάζνο 

ρξφλνπ- ηηο απμαλφκελεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηφζν ζε επηρεηξεκαηηθφ 

φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (π.ρ. λέεο επηρεηξήζεηο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο). 

 

Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε πξνθαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε 

επίπεδν ζπλνιηθήο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο. Πην εηδηθά, ε δπλακηθφηεηα ηνπ ΓΑΑ επηηξέπεη 

εμππεξέηεζε πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ επηβαηψλ (κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ) νη 

νπνίνη επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Βάζεη ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη 

φηη απφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, ε 

πξνζηηζέκελε αμία απμήζεθε θαηά €2,65 δηζ., κε παξάιιειε δεκηνπξγία 71.791 λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ΓΑΑ (2,63% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο), θξίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν αλακθηζβήηεηα ηθαλνπνηεηηθέο ππεξβαίλνληαο 

ζεκαληηθά αληίζηνηρα κεγέζε άιισλ δηεζλψλ επξσπατθψλ αεξνδξνκίσλ. Χο ζχγθξηζε 

αλαθέξνπκε πσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επξσπατθψλ αεξνδξνκίσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 

1,4% θαη 2,5% ηνπ ΑΔΠ40. Δπηπξφζζεηα, νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ην 

αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο ζε εζληθφ επίπεδν βάζεη ηεο επηβαηηθήο ηνπ θίλεζεο είλαη 
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ζρεδφλ ηξηπιάζηεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ άιισλ επξσπατθψλ 

αεξνδξνκίσλ. 

 

πγθεθξηκέλα ε εγρψξηα επηβαηηθή θίλεζε παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,3% 

θαηαξξίπηνληαο ην αληίζηνηρν ξεθφξ ηνπ Απξηιίνπ 2015 θζάλνληαο ηνπο 528.688 

επηβάηεο (έλαληη 506.737). Οη δηεζλείο επηβάηεο έθηαζαλ ηνπο 944.805 απφ 949.189 

πέξπζη παξνπζηάδνληαο νξηαθή θάκςε θαηά 0,5% 

 

Οη Έιιελεο ηαμηδηψηεο, κε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,7%, ζπλέρηζαλ ηε ζεηηθή πνξεία 

ηνπο αιιά ζε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, ελψ νη 

μέλνη επηζθέπηεο εκθαλίζηεθαλ ειαθξά κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πεξπζηλά 

επίπεδα (-1,8%), θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο θίλεζεο ιφγσ ηνπ Καζνιηθνχ Πάζρα ηνλ 

Απξίιην 2015. 

 

Άιισζηε αλ ε επηβαηηθή θίλεζε ζπλερηζηεί κε ηνπο πθηζηάκελνπο ξπζκνχο θαη δελ 

παξνπζηάζεη θάπνηα κείσζε, ε δηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηε 

δεκηνπξγία θαη δεχηεξνπ αεξνζηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλάπηπμεο ηνπ 

Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα. 

 

Αμίδεη λα ιερζεί φηη ε ζρεηηθή επέθηαζε δελ ζα επηβαξχλεη ηε γε ησλ Μεζνγείσλ, αθνχ 

δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηεζνχλ λέεο εθηάζεηο, θαζψο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Terminal B 

ππάξρεη ρσξνζέηεζε ζην παξφλ νηθφπεδν πνπ έρεη δεζκεπζεί θαη πξφθεηηαη λα είλαη 

αθξηβψο απέλαληη απφ ηνλ ζεκεξηλφ ζηαζκφ, δπηηθά δειαδή ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

ηνπ κεηξφ θαη ηνπ πξναζηηαθνχ. Καηά ζπλέπεηα απηφ ην δήηεκα έρεη αληηκεησπηζζεί. 

 

Μέρξη ηψξα δελ ππάξρεη ρξνλνδηάγξακκα γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία, σζηφζν 

κηα ηέηνηα θίλεζε ζα ζεκάλεη ηελ πνξεία ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ ζε κηα λέα 

επνρή θαηά ηελ νπνία ζα κπνξεί λα θαηαζηεί αεξνπνξηθφο θφκβνο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, 

έλαο ζηφρνο απαηηεηηθφο θαη δχζθνινο αθνχ ην θνληηλφ αεξνδξφκην ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο έρεη ήδε γίλεη «ζηξαηεγείν» ησλ Σνπξθηθψλ Αεξνγξακκψλ θαη 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο κε ην ζχλνιν ησλ επείξσλ. 

 

Ζ άκεζε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ζεσξείηαη απφ φζνπο πηέδνπλ κε 

θάζε κέζν ηελ θπβέξλεζε σο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα γηα λα πξνρσξήζνπλ νη 

επελδχζεηο ζην "Διεπζέξηνο Βεληδέινο". Έηζη, αλαθέξεηαη, ζα είλαη νη επελδπηέο 

αζθαιείο γηα λα πξνρσξήζνπλ π.ρ. ζηελ επέλδπζε γηα ηνλ λέν (ηξίην) ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ. 
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3.6. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΧΝ 

 

 

Οη νινθιεξσκέλεο έξεπλεο ζε επξσπατθά αεξνδξφκηα41 (YorkAviationConsultingfor 

ACI Europe, 2004) πξνζδηνξίδνπλ εκπεηξηθνχο θαλφλεο/αλαινγίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ κηαο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο 

αεξνδξνκίσλ. ηελ παξνχζα αλαθνξά ειήθζεζαλ ππφςε πξνεγνχκελεο κειέηεο 

επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζηα παξαθάησ αεξνδξφκηα Αμηνιφγεζε 

Οηθνλνκηθψλ Δπηπηψζεσλ Αεξνδξνκίσλ42. 

 

Γηάγξακκα 2: Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηε Λεηηνπξγία Αεξνδξνκίσλ – Δπξσπατθνί 

Μέζνη Όξνη. Έξεπλα YorkAviationConsulting, 

 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κειέηεο απηέο, θαζψο θαη ηελ έξεπλα ηεο 

YorkAviationConsulting, νη ζεκαληηθφηεξνη θαλφλεο (επξσπατθνί κέζνη φξνη) είλαη νη 

εμήο: 

Ζ έξεπλα ηεο YorkAviationConsulting πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα αεξνδξφκηα ηνπ 

Λνλδίλνπ (Heathrow θαη Gatwick), ησλ Παξηζίσλ (CharlesdeGaulle θαη Orly), ηνπ 

Άκζηεξληακ, ηεο Ρψκεο, ηνπ Μνλάρνπ, ηεο Βηέλλεο, ηεο Επξίρεο θαη ηνπ Μηιάλνπ. Γηα 

θάζε εθαηνκκχξην επηβαηψλ, ηα επξσπατθά αεξνδξφκηα, θαηά κέζν φξν, ππνζηεξίδνπλ 

                                                           
41
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ΖΤΟΣ

Melbourne Airport  Αυστραλία 

Bristol International Airport  
Αγγλία 

Boston Logan International 
Airport  ΗΠΑ 

Norfolk International Airport  
ΗΠΑ

Vienna Airport  Ελβετία 

Paris “Charles de Gaulle” 
Airport  Γαλλία 

Copenhagen International 
Airport  Δανία 

Nice Airport  Γαλλία 
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θαη δεκηνπξγνχλ 2.950 ζέζεηο εξγαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν, 2.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη 1.425 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. • Ο αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε θάζε εθαηνκκχξην 

επηβαηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 400 θαη 1.100 ζέζεσλ. Σα παξαπάλσ κεγέζε 

δηαθνξνπνηνχληαη, βεβαίσο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αεξνδξνκίνπ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ “ζηαζεξψλ ζέζεσλ εξγαζίαο” πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην 

επίπεδν ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο. 

 

 

3.7. ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 

 

Μηα άιιε παξάκεηξνο ε νπνία δηαδξακαηίδεη θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε λέα ζχκβαζε παξαρψξεζεο είλαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. 

 

Μεηά απφ φια ηα ηειεπηαία ρηππήκαηα ηξνκνθξαηψλ ζε επξσπατθφ θαη φρη κφλν 

έδαθνο επεξεάζηεθε σο έλα βαζκφ θαη ν θιάδνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. ε παγθφζκηα 

θιίκαθα, ηφζν νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο φζν θαη ηα αεξνδξφκηα άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ 

δξαθφληεηα κέηξα αζθαιείαο. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 

θαη ηα αεξνδξφκηα θαινχληαη λα ζπλδπάζνπλ κε ηξφπν αξκνληθφ ηα απζηεξά κέηξα 

αζθαιείαο κε ηε θηιηθή θαη απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 

 

Σν παξαπάλσ ηζρχεη θαη γηα ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», 

φπνπ ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη αξκφδηνη νξγαληζκνί πξνζαξκφδνπλ 

ζπλερψο ηα εληζρπκέλα κέηξα αζθαιείαο ζηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο, ηφζν πνηνηηθά 

φζν θαη πνζνηηθά. Ζ αζθάιεηα ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» 

ππφθεηηαη ζηελ πνιχ απζηεξή λνκνζεζία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ζε πιήξε 

ελαξκφληζε κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα δηεζλή 

αεξνδξφκηα. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ε πινπνίεζε ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο. ε απηή ηε βάζε, ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία, ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ε Τπεξεζία Αζθαιείαο ηεο εηαηξίαο 

«Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ Α.Δ.» θαη νη ρξήζηεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ ζπλεξγάδνληαη 

ζηελά ζε 24σξε βάζε. Σν ζχζηεκα θαη ην επίπεδν αζθαιείαο ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα 

Αζελψλ ππφθεηληαη ζε ζπλερή αμηνιφγεζε απφ Τπεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, 

θαζψο θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ νη εθηηκήζεηο είλαη εμαηξεηηθά ζεηηθέο. 
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Όινη νη πην πάλσ θνξείο ζπλεξγάδνληαη πνιχ ζηελά, κε θνηλφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ 

πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ αζθαιείαο ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, 

θαηαβάιινληαο ζπλερψο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζεί ε 

ζρέζε θφζηνπο παξερφκελεο ππεξεζίαο αζθαιείαο θαη απνηειέζκαηνο επηπέδνπ 

απηνχ. 

 

 

3.8. Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΑΑ 

 

 

Όκσο πξέπεη λα πνχκε πσο φζν ηα δεηήκαηα ηεο επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη 

ηεο πψιεζεο κεηνρψλ ηνπ ΓΑΑ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα, ζεσξείηαη δχζθνιν λα 

πξνρσξήζνπλ έξγα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο 

Αζήλαο. ηελ ησξηλή θάζε νη πθηζηάκελεο ππνδνκέο θξίλνληαη ηδηαίηεξα επαξθείο γηα 

λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο, φκσο, αλ ε θίλεζε εμαθνινπζήζεη λα αλεβαίλεη κε ηνπο 

ίδηνπο ξπζκνχο, ηφηε πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ έξγα γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο, ψζηε λα κελ έρνπκε ζην κέιινλ ηπρψλ πξνβιήκαηα . 

 

Σν 2015 ε ρξνληά έθιεηζε κε κηα επηβαηηθή θίλεζε ηεο ηάμεο ησλ 18,1 εθαηνκκπξίσλ 

επηβαηψλ, ελψ γηα ην 2016, ζχκθσλα κε ηα σο ηψξα δεδνκέλα, αλακέλεηαη πσο νη 

αξηζκνί ζα απμεζνχλ αθφκε. ήκεξα ην αεξνδξφκην έρεη δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη 

έσο 21 εθαηνκκχξηα επηβάηεο ζε εηήζηα βάζε, ελψ ε ρσξεηηθφηεηα ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

απμεζεί σο ηα 26 εθαηνκκχξηα επηβάηεο. 

 

ε απηήλ ηε θάζε δελ ππάξρνπλ ζε εμέιημε θάπνηα επελδπηηθά πιάλα αθνχ, ζχκθσλα 

κε ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ηνπ ΓΑΑ, πέξαλ ησλ άιισλ θάζε επέλδπζε ζε έλα αεξνδξφκην 

ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΗΑΣΑ, θαζψο ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη 

κεηαθπιίεηαη ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. 

 

Θεσξείηαη ζίγνπξν πσο κέζα ζην πξνζερέο δηάζηεκα ην αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο ζα 

έρεη μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ terminal. Καη κάιηζηα απηφ αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ ππάξμεη παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ή φρη.  
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Σν πξψην πεληάκελν ηνπ 2016 ην Αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο θαηέγξαςε ηα πην πςειά 

λνχκεξα δηαθίλεζεο επηβαηψλ φισλ ησλ επνρψλ. Απηή ε ηάζε πάλησο έρεη θαη έλα 

φξην. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δι. Βεληδέινο ην Αεξνδξφκην είλαη δπλαηφλ λα 

εμππεξεηήζεη κάμηκνπκ κέρξη θαη 21εθ.επηβάηεο. Αλ ζπλερηζηεί απηή ε ξαγδαία άλνδνο, 

ηφηε ζίγνπξα αλνίγεη ε θνπβέληα γηα ηελ αλάγθε ελφο λένπ αεξνζηαζκνχ, φπσο 

άιισζηε πξνβιέπεη θαη ε ζχκβαζε.Τπάξρεη φκσο κηα απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα λα 

κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί κία ηέηνηα κεγάιε επέλδπζε. Απφ ηε κία ε ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο αχμεζεο ησλ επηβαηψλ θαη απφ ηελ άιιε ε ζηαζεξφηεηα ζε πνιηηηθφ επίπεδν πνπ 

ζα επηηξέςεη κία ηέηνηα θίλεζε.Όπσο έρνπλ πεη πεγέο ηνπ Αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο 

κε βάζε ηε χκβαζε Αλάπηπμεο Αεξνδξνκίνπ, φηαλ θαη εθφζνλ θηάζνπλ ζην 90% ηεο 

ησξηλήο ρσξεηηθφηεηάο, ηφηε ζα εμεηαζηεί θαηά πφζν ζηα επφκελα 2 ρξφληα απηφ ζα 

απμεζεί πεξηζζφηεξν βάζεηζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ. 

 

Χο πξνο ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

δελ ππάξρεη θάπνηα ζπκβαηηθή ξήηξα γηα θαηαζθεπή λέσλ ππνδνκψλ θαζψο ην ζρέδην 

γηα 2ν terminal δελ ηζρχεη κεηά απφ αλαζεψξεζε ηνπ masterplan. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζε ηερληθφ επίπεδν λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ρσξεηηθφηεηαο ζηνλ ππάξρνληα 

αεξνζηαζκφ. Απηφ ζα έιπλε θαηά θάπνην ηξφπν κία πξψηε αλάγθε αλ θηάλακε ζε 

επίπεδα πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε έλα ηαβάλη ηελ επηβαηηθή θίλεζεο. Απηφ βέβαηα κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε επηπξφζζεησλ ππνδνκψλ, φπσο επέθηαζε ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ αιιά αθφκα θαη επέθηαζε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ, λέα πεξηνρή γηα 

πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θ.α 

 

Ζ πεξίνδνο απηή ζίγνπξα είλαη δχζθνιε γηα φινπο, πφζν κάιινλ γηα λα κηιάκε γηα 

άκεζα ζρέδηα ηέηνηνπ βειελεθνχο. Με βεβαηφηεηα πάλησο ηα δεδνκέλα παξακέλνπλ θαη 

φζν ε επηβαηηθή θίλεζε ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη ηφζν ζα γίλεηαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε 

θαηαζθεπήο ελφο λένπ ηέξκηλαι, αξγά ή γξήγνξα. 

 

Σν αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ 27 Μαξηίνπ 2001 ζε 

έθηαζε 16.800 ζηξεκκάησλ, ζε πξψηε θάζε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα εμππεξεηεί 

16.000.000 επηβάηεο θάζε ρξφλν, κε πξννπηηθή λα θηάζεη ζην κέιινλ (αλ ππάξμεη ε 

αλάγθε) ηα 50.000.000. ην αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο κε κηθξήο έθηαζεο παξεκβάζεηο ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ κπνξεί λα απμεζεί απφ 21.000.000 ζηα 26.000.000 επηβάηεο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο ην πξψελ αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, ην νπνίν έθιεηζε ην Μάξηην 

ηνπ 2001, βξίζθεηαη ζε έθηαζε 5.300 ζηξεκκάησλ θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηήζεη 12 εθαη. επηβάηεο θάζε ρξφλν. Ζ πξνζπάζεηα γηα πξνζέιθπζε εηαηξηψλ 

ρακεινχ θφζηνπο ζηελ πεξηθέξεηα, δελ ζα κπνξεί δπζηπρψο λα έρεη θαλέλα φθεινο γηα 
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ηελ Αζήλα, δηφηη, φπσο είλαη γλσζηφ νη ρξεψζεηο ηνπ ΓΑΑ είλαη απαγνξεπηηθέο. Ζ 

Αζήλα δελ είλαη δπλαηφλ ζήκεξα λα εμειηρζεί ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν θαη νη εηαηξίεο 

LCC ζα ζπλερίζνπλ λα κελ ηελ εληάζζνπλ ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπο ή ζηηο θαηά ηφπν 

βάζεηο ηνπο εμαηηίαο ηνπ πνιχ πςεινχ θφζηνπο. Δπηπξφζζεηα, θαη εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

αληαγσληζκνχ απφ άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, νη εηαηξίεο LCC πξνηηκνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ ηνπηθέο βάζεηο ζε άιιεο πφιεηο εθηφο ησλ Αζελψλ. Λ.ρ. ε easyjet 

επηρεηξεί απφ 10 δηαθνξεηηθέο βάζεηο/αεξνδξφκηα ζηελ Δπξψπε, αιιά φρη απφ ηελ 

Αζήλα. 

 

Ζ ζχκβαζε γηα ην αεξνδξφκην ησλ πάησλ (Ν. 2338/95, άξζξν 3.2 πεξί 

Απνθιεηζηηθφηεηαο, ΦΔΚ 202Α, 14.09.95) δελ επηηξέπεη σο γλσζηφλ ηε ιεηηνπξγία 

άιινπ αεξνδξνκίνπ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Γεκνζίνπ ζε αθηίλα100 ρικ. απφ ηελ πιαηεία 

πληάγκαηνο.43 Αμίδεη λα κειεηεζεί πψο αθξηβψο λνείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ Γεκνζίνπ ή 

αθφκα θαη λα ελζσκαησζεί ζηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο επηκήθπλζεο ηεο 

ζχκβαζεο κε ηελ θνηλνπξαμία ηεο Hochtief ε άξζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο, 

επεηδή ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θνληηλά αεξνδξφκηα. Ζ δεκηνπξγία λένπ 

αεξνδξνκίνπ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ΓΑΑ. Θα 

πξνζέιθπε LCC, ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε βάζε γηα ηε Γεληθή Αεξνπνξία θαη ηα 

ηδησηηθά αεξνζθάθε, αιιά θαη θέληξν επηζθεπαζηηθφ θαη εθπαίδεπζεο, κε πξνθαλή 

νθέιε ηφζν γηα ηνλ ηνπξηζκφ, φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία γεληθά.» 

 

Απηφ πνπ έρεη αξρίζεη λα ζπδεηείηαη είλαη ε δεκηνπξγία δεχηεξνπ αεξνζηαζκνχ ζηνλ 

νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ε δηνίθεζε ηνπ «Δι. Βεληδέινο» κέζα απφ ηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ. 

 

 

3.9. Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ 

 

 

Έλα άιιν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε ηνπ αεξνδξνκίνπ κε ηα πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξφκηα. Χο πξνο ην εξψηεκα γηα ην ελδερφκελν ν ΓΑΑ λα ζπκπξάμεη σο 

ππεξγνιάβνο κε θάπνηνλ απφ ηνπο αλαδφρνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ απφ 

ηε δηνίθεζε εηπψζεθε φηη ππάξρεη απηφ σο πηζαλφηεηα, φπσο επίζεο άθεζαλ αλνηθηή 

                                                           
43

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-
476a34d732bd/7748148.pdf 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7748148.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7748148.pdf
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ηελ πηζαλφηεηα ζχκπξαμεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην αεξνδξφκην 

ζην Καζηέιη ηεο Κξήηεο.  

 

Δπίζεο έρεη ιερζεί πσο ην λέν Σέινο Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο Αεξνδξνκίνπ 

(ΣΔΑΑ), γλσζηφ θαη σο «ζπαηφζεκν», ζα είλαη εληαίν ζηα 12 επξψ, κε απνηέιεζκα πην 

ρακειφ θφζηνο γηα ηνπο επηβάηεο ζε ρψξεο εθηφο ηεο ζπλζήθεο έλγθελ. 

 

Αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αλ ζα γίλεη θαη παξάηαζε ζεηξάο πξνλνκίσλ (φπσο ε 

απαγφξεπζε θαηαζθεπήο ή εθζπγρξνληζκνχ αεξνδξνκίνπ ζε αθηίλα 100 ρηιηνκέηξσλ) ε 

νπνία έρεη εμαζθαιηζηεί κε ηελ πθηζηάκελε ζχκβαζε ε «Αεξνιηκήλ 

Αζελψλ».χκθσλα, πάλησο, κε ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία, θάζε είδνπο αιιαγή 

ζηε δηάξθεηα ή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε λέν δηαγσληζκφ. 

 

Δάλ ε πξνζπάζεηα αλεχξεζεο λένπ επελδπηήμεθηλήζεη θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο 

αξρηθήο δηάξθεηαο, αθελφο, δελ ζα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία θαη αθεηέξνπ, δεκηνπξγείηαη αλαζθάιεηα ζηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα σο 

πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Δπηπιένλ, ν πθηζηάκελνο δηαρεηξηζηήο δελ ζα έρεη θίλεηξν πεξαηηέξσ 

καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ ζην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

 

Σν ζέκα εδψ είλαη ην πψο ζα κπνξέζνπκε λα πξνζειθχζνπκε ηνπξηζηηθή θίλεζε πξνο 

ηελ Αζήλα, έηζη ψζηε λα επσθειεζεί ηφζν ην αεξνδξφκην φζν θαη ε νηθνλνκία. Απηφ ζα 

επηηεπρζεί κφλν εθφζνλ ν ΓΑΑ κεηαηξαπεί ζε έλαλ ειθπζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θφκβν 

(hub) πνπ ζα πξνζειθχεη επηβάηεο νη νπνίνη ζα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επηκεθχλνπλ ην 

ηαμίδη αλαςπρήο ηνπο γηα κεξηθέο κέξεο κέλνληαο ζηελ Διιάδα, πξνηνχ πεηάμνπλ πξνο 

ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. 
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3.10. ΚΑΠΟΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΟΤΝ ΣΖΝ 

ΤΜΒΑΖ 

 

 

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ζηε 

λέα ζχκβαζε παξαρψξεζεο θαη ηα νπνία απνηεινχλ πνιχ ζεηηθά ηεο ζεκεξηλήο44. 

 Σν αεξνδξφκην είλαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα 

αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο, πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη ε Πνιηηηθή Αεξνπνξία, δειαδή ην 

θξάηνο.  

 Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ. Σα ελλέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ηελ 

αθφινπζε θαηαλνκή. Ο Πξφεδξνο δηνξίδεηαη απφ ην Γεκφζην. Ο Γεληθφο 

Γηεπζπληήο απφ ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο. Σέζζεξα κέιε ηνπ δηνξίδνληαη απφ ην 

Γεκφζην, ηέζζεξα απφ ηνπο ηδηψηεο θαη έλα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 Ο ξφινο ηνπ έλαηνπ κέινπο, ην νπνίν επηιέγεηαη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ απφ ιίζηα ηξηψλ πξνζψπσλ ηελ νπνία ππνβάιεη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ ΔΣΔΠ ζην Γ, είλαη θξίζηκνο. ε πεξίπησζε 

θξίζεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, ν έλαηνο ζε πξψηε θάζε δηαιέγεηαη απφ ηα 

ππφινηπα κέιε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνθσλία. πάληα κηα απφθαζε 

έρεη ιεθζεί κε "ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο". 

 Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ έρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ραξαθηήξα – κηα θάζε 

κήλα – θαη πνιχσξεο, πάληα κε ηελ ινγηθή ηνπ λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλίεο κε 

εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο νπζίαο. Σν Γ, ινηπφλ, ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά θαη 

νπζηαζηηθά. 

 Σν management αζθείηαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο. Ο απζηεξφο 

νηθνλνκηθφο έιεγρνο, ε ηερλνθξαηηθή αξηηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ε νκαδηθή δνπιεηά, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο, ε λνκηθή αξηηφηεηα ηεο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίαο, ε χπαξμε εηδηθνχ ηκήκαηνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία, νη επηηξνπέο πξνκεζεηψλ θ.ιπ., ιεηηνπξγνχλ θαη αλαλεψλνληαη 

ζπλέρεηα. Δπηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Γ, δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη 

έρεη ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη πσο ζα έπξεπε λα "εθπαηδεχνληαη" 

φινη φζνη αζθνχλ δηνίθεζε". 

 Ζ θηινζνθία "πιεξψλνπλ νη ρξήζηεο" θαη φρη ην ζχλνιν ησλ θνξνινγνπκέλσλ, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ήηαλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
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αεξνδξνκίνπ ζε βαζκφ πνπ λα θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ησλ δαπαλψλ. Καη ηνπ 

θφζηνπο γηα ηνπο επηβάηεο, πνπ εμαηηίαο απηήο ηεο θηινζνθίαο είλαη πςειφ. 

 H ΔΣΔΠ είρε πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ηεο άζθεζεο ηεο επίβιεςεο ζε 

εμσηεξηθφ θνξέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θνξέα εθηφο Δπξψπεο. Σελ δηάζεκε 

Parsons. Ζ απζηεξφηεηα ηνπ ειέγρνπ επέθεξε πιήζνο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 

ζε ππεξγνιαβηθέο εηαηξείεο πνπ ηα παξαδνηέα ηνπο δελ ήηαλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα ν πξψηνο ππιψλαο κπεηφλ ηεο αίζνπζαο 

επηβαηψλ μειψζεθε θαη μαλαθαηαζθεπάζηεθε γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαηαζθεπήο θαη κάιηζηα κε δαπάλεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ. 

 

Αθφκε δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηεο είλαη ν δνξπθνξηθφο αεξνζηαζκφο (ην ιεγφκελν STB). 

Γελ ζπληζηά απηφλνκν terminal αιιά κία δνξπθνξηθή ππνδνκή ηνπ θπξίσο 

αεξνζηαζκνχ, γηα απηφ θαη ε πξφζβαζε / έιεγρνο γίλνληαη κέζσ ηνπ θπξίσο 

αεξνζηαζκνχ (MTB). Χο ππνδνκή ήηαλ πάληνηε ιεηηνπξγηθά δηαζέζηκν, απιά, κε 

δεδνκέλε ηελ εμέιημε ηεο θίλεζεο κέζα ζηελ θξίζε δελ ππήξρε ε επηρεηξεζηαθή 

αλαγθαηφηεηα λα πξνσζεζνχλ επηβάηεο θαη εηαηξείεο εθεί. Απηή ηε ζηηγκή θαη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ, απφ ην STB επηρεηξνχλ νη: 

‒ Niki 

‒ SN Brussels 

‒ Vueling (φρη φιεο νη πηήζεηο ηεο) 

‒ Germanwings 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερηζηεί θαη ζηε λέα ζχκβαζε παξαρψξεζεο, κηα ζεηξά 

ζπληήξεζεο ησλ επελδχζεσλ ππνδνκήο (π.ρ. ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο 

θαπζίκσλ, κέξνο ησλ ππνδνκψλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο ελ πηήζεη, μελνδνρεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηαζκνχο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, ηερληθέο βάζεηο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ θαη εθνδίσλ εδάθνπο), πξνθεηκέλνπ λα είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκε ε εθρψξεζε απφ ηελ ΓΑA Α.Δ. ζε ηξίηνπο κε ηε κέζνδν ΒΟΟΣ. Ο ΓΑΑ 

επηβάιιεηαη λα ζπλερίζεη ηε ζπλεθηηθή θαη επέιηθηε νξγαλσηηθή δνκή, ζηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ αεξνιηκέλα, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο πειάηεο, ζηελ επίηεπμε πςειήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν φισλ ησλ θχξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί εθαηνληάδεο εξγαδνκέλνπο πνπ ζε 

ζπλνιηθφ επίπεδν πξνζεγγίδνπλ ζήκεξα ζηνλ αεξνιηκέλα ηνπο 15.296. 
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ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο πνπ αλακέλεηαη ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη λα 

ελδπλακσζνχλ ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο αεξνδξνκίνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο αεξνπνξηθψλ ππεξεζηψλ, 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ππνζηήξημή ηνπο έρεη αλαιεθζεί απφ εηδηθέο κνλάδεο εηαηξηθψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, πξνψζεζεο πσιήζεσλ 

θαη επηθνηλσλίαο. Ζ ΓΑΑ Α.Δ. έρεη πξνρσξήζεη ζε κηα ζεηξά ππεξγνιαβηψλ κέζσ ηεο 

αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ (ππξφζβεζεο, ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνχ, 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κέξνπο ησλ ππεξεζηψλ 

ειέγρσλ αζθαιείαο θαη θχιαμεο) ζε έλα δίθηπν 18 θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, νη νπνίνη 

απαζρνινχλ πεξίπνπ ην 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην αεξνδξφκην. 

Δπηπξνζζέησο ε εηαηξεία αεξνδξνκίνπ κε καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

εθρψξεζε κεηά απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε πεπεηξακέλνπο θνξείο ηελ παξνρή 

αεξνπνξηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. δηαρείξηζε επηβαηψλ, θνξηίνπ ηαρπδξνκείνπ θαη 

απνζθεπψλ), εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ (π.ρ. ιηαλεκπφξην, 

εζηίαζε) θαη δηθαηψκαηα αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (π.ρ. 

μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο αεξνδξνκίνπ). ηνπο παξαπάλσ θνξείο απαζρνιείηαη ην 

43% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ζ ΓΑΑ Α.Δ. δηαηήξεζε ηνλ 

βαζηθφ ξφιν ηνπ θνξέα ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ φισλ ησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αεξνδξφκην, εθηφο βεβαίσο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θξαηηθψλ αξρψλ, κε ηηο νπνίεο θαη παξακέλεη ν θχξηνο 

κέηνρνο ηνπ έξγνπ θαη έηζη πξέπεη λα παξακείλεη. 

 

Με ηελ επέθηαζε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνπ ΓΑΑ ζα πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη 

πνιιέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν. Δίλαη αλάγθε λα ειέγρεηαη ε 

ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ παξαρψξεζε γηα 30 ρξφληα, ηνπ «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο», ζηε γεξκαληθή θνηλνπξαμία ππφ ηελ «Hochtief AG», απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ βάζεη ηεο λνκνινγίαο UnitedBrands ηνπ ΓΔΚ (Γηθαζηήξην ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) πεξί θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο γηα ηε κεγαιχηεξε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

ζήκεξα λα απνδίδνληαη 70 εθ. επξψ εηεζίσο ζην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» απφ ην 

«παηφζεκν».45 Θα αλαθέξνπκε δηάθνξεο ηδέεο θαη ζθέςεηο γηαηί φια απηά δελ 

απνηεινχλ νχηε επίζεκεο νχηε νξηζηηθέο απνθάζεηο. Τπάξρνπλ ηδέεο αθφκα θαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ρξήζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Διεπζίλαο ή Σαηνΐνπ (ή άιινπ 
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κηθξνχ αεξνδξνκίνπ ζηελ Αηηηθή ή ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν) ηφζν γηα πηήζεηο 

εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ ρακεινχ θφζηνπο, φζν θαη ηζάξηεξ, ζηα πιαίζηα ελφο πηζαλνχ 

ΓΗΣ (Πεξηθέξεηαο ή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηδηψηε επελδπηή), ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ηνπ αεξνδξνκίνπ Charleroi ηνπ Βειγίνπ. Απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί γηαηί 

ππάξρεη κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε, πνπ επηθξαηεί ζην ζέκα απηφ κε βάζε ηελ νπνία ε 

ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε ε θπβέξλεζε κε ηνπο Γεξκαλνχο γηα ην «Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο» θαη θπξψζεθε κε ηνλ λφκν 2338/1995, δελ επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία άιινπ 

αεξνδξνκίνπ ζε αθηίλα 100 ρικ. απφ ηελ Πιαηεία πληάγκαηνο. Όκσο λα 

επηζεκάλνπκε πσο ν λφκνο πξνβιέπεη φηη (Άξζξ. 3.2) «Οπδέλ λέν ή ππάξρνλ 

αεξνδξόκην ζα αλαπηπρζεί ή βειηησζεί ή αλαβαζκηζηεί κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ Ειιεληθνύ 

Δεκνζίνπ, ώζηε λα θαηαζηεί δηεζλέο αεξνδξόκην, εληόο αθηίλαο 100 ρηιηνκέηξσλ από 

ηελ Πιαηεία Σπληάγκαηνο ηεο Αζήλαο». Σν αλσηέξσ έρεη ηε ζεκαζία πσο ρσξίο ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ Γεκνζίνπ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φζα αεξνδξφκηα ζειήζεη 

θάπνηνο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. 

 

Μηα θαιή πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε δεκηνπξγία αεξνδξνκίνπ ρακεινχ 

θφζηνπο, ην νπνίν λα κπνξεί λα παξαρσξεζεί π.ρ. γηα κηα 20εηία, εμαζθαιίδνληαο ζην 

Γεκφζην άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο, ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο (ηνπιάρηζηνλ θαηά 3 εθαηνκκχξηα λένπο ηνπξίζηεο εηεζίσο) θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν ζηε θηεκαηαγνξά (π.ρ. 1,5εθ Βξεηαλνί έρνπλ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία ζηε 

Γαιιία εμαηηίαο ηεο χπαξμεο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο κε εηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο). 

 

Mηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηε λέα ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο είλαη πσο νη ρξεψζεηο πξνο ηνπο ρξήζηεο ζην ζχλνιφ ηνπο λα κελ είλαη 

πςειφηεξεο κέζν φξν ησλ ρξεψζεσλ ησλ 3 πην θζελψλ δηεζλψλ αεξνδξνκίσλ ηελ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ήδε νη εηαηξείεο ρακεινχ θφζηνπο, αιιά θαη άιιεο (charters) 

έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ λα δξνκνινγήζνπλ πηήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Αζήλα ππφ κία πξνυπφζεζε: Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην θηελφ 

αεξνδξφκην ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ή λα πξνρσξήζεη ζε δξαζηηθή κείσζε 

ησλ ρξεψζεσλ ηνπ ην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ην νπνίν παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

ζεσξείηαη απφ ηα αθξηβφηεξα παγθνζκίσο, ελψ ππάξρνπλ θαη θαηαγγειίεο 

επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ θζάζεη σο ηνλ πξσζππνπξγφ (π.ρ. Οκνζπνλδία 

Ξελνδφρσλ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ) γηα κεγάιε πηψζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ιφγσ 

έιιεηςεο επαξθψλ πηήζεσλ ηζάξηεξ ζην ζπγθεθξηκέλν αεξνδξφκην γηα νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο. 
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3.11. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΣΟΤ ΓΑΑ 

 

 

Μηα ζχκβαζε παξαρψξεζεο
46

 ε νπνία αθνξά νπζηαζηηθά ζε µηα κνξθή ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζην ηδησηηθφ θαη ην Γεκφζην ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα είλαη άξηηα θαη ειθπζηηθή 

θαη απφ ηα δχν εκπιεθφκελα κέξε πξέπεη λα δηέπεηαη απφ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πνπ 

ζα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είηε θαηαζθεπήο είηε ιεηηνπξγίαο:  

 Πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Σν Διιεληθφ Γεκφζην επηβάιιεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ 

έξγσλ µε φζν ην δπλαηφλ πην κηθξφ δπλαηφλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο (έσο θαη 

κεδεληθφ). ε πεξίπησζε φπνπ ην Γεκφζην θαηαβάιιεη κεγάιν κέξνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο θαη ιφγν λα 

θαηαζθεπάζεη έξγα µε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, θαζψο ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

επηζπκεί ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε κεηαθνξά ησλ πνζψλ ηα νπνία επξφθεηην λα δνζνχλ ζε 

απηά ηα έξγα ζε άιια έξγα εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ θνηλσλία αιιά κε βηψζηκα.  

 Διεγρφκελε αλάιεςε δεζκεχζεσλ απφ ην Γεκφζην. 

Απηά ηα έξγα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επηβάιιεηαη λα 

είλαη απνιχησο βηψζηκα. Με δεδνκέλν ην ιεηηνπξγηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο 

πνπ είλαη µε θάπνηα θαιή πξνζέγγηζε εθηηκψκελν, απηφ ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ απφδνζε, αιιά βαζηθά ηε βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο είλαη 

ηα κειινληηθά έζνδα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ νπζηαζηηθά µε ηνλ θπθινθνξηαθφ 

θφξην. Δίλαη ζθφπηκν θαηά ζπλέπεηα ην Γεκφζην ην νπνίν επηζπκεί είηε µε ηε µία 

είηε µε ηελ άιιε κέζνδν λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ λα αλαιάβεη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θπθινθνξηαθνχ, άξα θαη επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ο 

θίλδπλνο απηφο φκσο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο θαη απφ ην ξίζθν 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ νη ππνςήθηνη παξαρσξεζηνχρνη, φζν θαη 

απφ ηελ απνδνρή απηνχ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη απφ ηνπο ινηπνχο 

ρξεκαηνδφηεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο επηζπκεί απφδνζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πάλσ απφ ηα ηζρχνληα ζηελ αγνξά επίπεδα (κεγάιε 

απφδνζε) ηφηε νη δεζκεχζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη απφ ην Γεκφζην 

λα είλαη κεησκέλεο θαη αληηζηξφθσο.  

 Δληαίν Ννκνζεηηθφ Πιαίζην. 
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Δίλαη αλάγθε νη ζπκβάζεηο απηέο λα δηέπνληαη απφ έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην εληαίν 

θαη ζηαζεξφ ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηφζν ηνλ αλάδνρν, φζν θαη ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ ην έξγν απφ πξνβιήκαηα πνπ ίζσο λα 

πξνθχςνπλ κέζα απφ πηζαλέο αιιαγέο θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ απηέο 

θξαηνχλ ζηα έξγα, αιιά θαη απφ ελδερφκελεο ειιείςεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ 

ζπκβάζεσλ. 

 Αλψηαηα Πξνθαζνξηζκέλα Σέιε.  

Σα έξγα απηά θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ, επνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα νξίδνληαη κέζα απφ ηε ζχκβαζε κε 

ζαθήλεηα ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα ηέιε πνπ ζα επηβιεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

ππνδνκήο, δηφηη ππάξρεη ελδερφκελν ε θαηαζθεπή ελφο έξγνπ λα παξέρεη 

κνλνπσιηαθέο ή ζρεδφλ κνλνπσιηαθέο ππεξεζίεο (Γηεζλέο Αεξνδξφκην πάησλ, 

Αηηηθή Οδφο, θιπ.) θαη ν παξαρσξεζηνχρνο λα πξνβεί ζε θηλήζεηο αηζρξνθέξδεηαο 

πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ ζα ζειήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην έξγν.  

 Δπίβιεςε Καηαζθεπήο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο κεραληθνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, νη νπνίνη ζα 

πξνβαίλνπλ ζε πιήξε έιεγρν ηελ πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ µε γλψκνλα ην 

φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ. Κάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί αθφκα θαη ζε ρψξεο πνπ δελ 

δηαθξίλνληαη γηα αληίζηνηρε θνπιηνχξα ψζηε ε δεκνπξάηεζε θαη ε αλάζεζε απηψλ 

ησλ έξγσλ φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ απιή 

δηαδηθαζία ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, αιιά αληίζεηα κέζα απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δεζκεχζεηο νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη ηειηθά θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ θαη απφ ηνλ Γεκφζην ηνκέα. Δίλαη θαηά ζπλέπεηα απαξαίηεην λα ππάξρεη 

ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ µε θαηάιιεια θπβεξλεηηθά ζηειέρε 

εθπαηδεπκέλα θαη θαηαξηηζκέλα λα ρεηξηζηνχλ δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

απνθάζεηο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

 Δθπφλεζε Μειεηψλ Βησζηκφηεηαο.  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο είλαη ε 

εθπφλεζε ζνβαξψλ θαη αλαιπηηθψλ κειεηψλ βησζηκφηεηαο εθ ησλ πξνηέξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη γλσζηή ηφζν ε απαίηεζε ηνπ κειινληηθνχ θπθινθνξηαθνχ 

θφξηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο βηψζηκεο επέλδπζεο, αιιά ζε ηαπηφρξνλε βάζε 

θαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο ηηκήο ησλ δηνδίσλ ζε ζρέζε µε ηηο απαηηήζεηο ηφζν ησλ 

ηδησηψλ, φζν θαη ηνπ Γεκνζίνπ. 
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Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηε λέα 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ ΓΑΑ είλαη ε νξγάλσζε θαη ε δηεπζέηεζε ησλ εζφδσλ απφ 

κε αεξνπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζπλεζίδεηαη ζε κεγάια θαη 

ζχγρξνλα δηεζλή αεξνδξφκηα. 

 

Οη επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην 2015, νδήγεζαλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ θαηά πεξίπνπ 3,0%. 

 

Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί πσο ν αληίζηνηρνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 2015 ήηαλ πην 

πςειφο απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, δηφηη ην 2014 ην ειιεληθφ δεκφζην, κε ην Ν. 

4252/2014, επέβαιιε αλαδξνκηθή έθπησζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έηνπο 2013, ε νπνία 

επεξέαζε ηα έζνδα ηνπ 2014. 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ επνρή καο ε αμηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζε 

αεξνδξνκηθνχο ρψξνπο. Οη πεξηνρέο γχξσ απφ ηα αεξνδξφκηα έρνπλ γίλεη καγλήηεο γηα 

ηα θεληξηθά γξαθεία δηνίθεζεο κεγάισλ εηαηξεηψλ, θέληξα ζπλεδξίσλ, γξαθεία 

πνιπεζληθψλ εηαηξηθψλ αληηπξνζσπεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ λα 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε πνιιψλ ηαμηδηψλ ζε καθξηλνχο πξννξηζκνχο.  

 

Απηνί πνπ ηαμηδεχνπλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζία (businesstravelers) επσθεινχληαη 

ζεκαληηθά απφ ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζε θνκβηθά αεξνδξφκηα, επεηδή δηαζέηνπλ 

κεγαιχηεξν εχξνο επηινγψλ ζε πηήζεηο, πξννξηζκνχο θαη επειημία ζηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πηήζεσλ ηνπο. Πην πνιχ γηα εηαηξείεο πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη γηα άιιεο 

εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο ε πξφζβαζε ζηνπο αεξνιηκέλεο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή. 

Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θηλνχληαη αεξνπνξηθψο 400% πην ζπρλά απφ ηνπο άιινπο 

εξγαδφκελνπο. Ήδε ζηηο ΖΠΑ πνιιέο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ κεηνηθίδνπλ ζηνλ δσηηθφ 

ρψξν ησλ αεξνδξνκίσλ φπσο ζην WashingtonDulles ζηε Virginia (πνπ πεξηέρεη 

ηφζνπο γξαθεηαθνχο θαη εκπνξηθνχο ρψξνπο φζνπο πεξίπνπ θηινμελεί θαη ε θαξδηά ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Columbia) ή θαηά κήθνο ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ πνπ νδεγνχλ ζην 

ChicagoO‟Hareairport. 

 

Τπάξρεη φκσο θαη κηα λέα ηάζε ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ν ΓΑΑ. 

Ζ αεξνηξφπνιηο47 αλαδεηθλχεηαη σο ραξαθηεξηζηηθή ηάζε εμέιημεο πνιιψλ 

αεξνδξνκίσλ ζηνλ 21ν αηψλα. Γηαπηζηψλεηαη ηδηαίηεξα ζηηο ζρεδηαζηηθέο πξνζέζεηο 
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λέσλ κεγάισλ αεξνιηκέλσλ. Δίλαη νινθάλεξε θαη ζηα πην παιαηά αεξνδξφκηα, 

πεξηνξηδφκελε κφλν ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ ησλ επηηξεπηψλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο 

φπνπ αλαπηχζζεηαη. Ζ επίδξαζε ηεο ζηελ πνιενδνκηθή δπλακηθή είλαη θαλεξή. Ζ 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηζρπξψλ πφιεσλ είλαη 

απνθαζηζηηθή. Σα αεξνδξφκηα ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο θαηαιχηεο γηα ηε κεηάβαζε ηνπ 

«ζπζηήκαηνο» ζηελ επφκελε γεληά. Αζθψληαο ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο 

κεηαβάιινπλ ζηαδηαθά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζρεκαηνπνηψληαο δνκέο κε άιιε 

αθεηεξία. Απηή ε παγθφζκηα ηάζε δελ αθνξά ζην καθξηλφ κέιινλ θαη ήδε πνιιά 

αεξνδξφκηα επελδχνπλ ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 

Πξνζπαζψληαο λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθά θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο, 

παξάγνπλ «ππθλψζεηο αζηηθφηεηαο» απνκαθξπζκέλεο απφ ηα παξαδνζηαθά θέληξα ησ 

πφιεσλ. Ήδε, ν αεξνιηκέλαο Δι. Βεληδέινο έρεη αλαπηχμεη θαη κε ζηαδηαθφ ηξφπν 

πινπνηεί έλα ζελάξην δεκηνπξγίαο αεξνδξνκηθήο πφιεο πνπ ζηνρεχεη λα κεηαηξέςεη 

ηελ εηθφλα ηνπ αεξνδξνκίνπ απφ έλαλ ζπκβαηηθφ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν, ζ‟ έλαλ 

πξννξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα κεγαιφπλνα ζρέδηα γηα γηγάληηεο θαη 

πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο κε ραξαθηήξα ππεξβνιήο θαη επίδεημεο, θινλίδνληαη ζήκεξα, 

θαζψο νη νηθνλνκίεο ηεο Μ. Αλαηνιήο, ηεο Αζίαο θαη φρη κφλν αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα. Χζηφζν, ην φξακα ηεο αεξνηξφπνιεο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ην λέν πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε αεξνηξφπνιε 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα πην νπζηαζηηθή θαη κειεηεκέλε εθαξκνγή. 

 

Χο πξνο δεηήκαηα πξννπηηθήο ΓΑΑ,ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ζηα δεθαπέληε 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αεξνλαπηηιηαθήο θίλεζεο, 

πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζεο 

επηβαηψλ θαη αεξνζθαθψλ. Ζ απφδνζε πνπ έρεη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ κε- αεξνλαπηηιηαθψλ δειαδή ησλ 

εκπνξηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ, θαηαηάζζεη ηνλ ΓΑΑ αλάκεζα ζηνπο πιένλ απνδνηηθνχο 

επξσπατθνχο αεξνιηκέλεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ. Ζ ζπλέρηζε απηήο ηεο πνξείαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ΓΑΑ αιιά θαη 

ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηακνξθνχκελεο αλάγθεο ηεο 

αεξνκεηαθνξηθήο αγνξάο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξφιν ηνλ 

νπνίν δηαδξακαηίδεη ε Διιάδα σο βαζηθφο παίθηεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

 

Ο ΓΑΑ επηβάιιεηαη λα επσθειεζεί απφ ηηο κεγάιεο επελδχζεηο ηνπ ζε ππνδνκέο θαη 

ηελ επάξθεηά ηνπ ζε ρσξεηηθφηεηα ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο πηήζεσλ θαη 
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επηβαηψλ, αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο απμεκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ. 

 

Θα θάλνπκε κηα ρξήζηκε αλάιπζε θαη κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ΓΑΑ 

Χζηφζν, γηα λα ππάξμεη αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ κέιινληνο, αιιά θαη γηα 

ηελ αληαπφθξηζε ζηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο θίλεζεο, ν ΓΑΑ έρεη θαηαξηίζεη επελδπηηθφ 

πιάλν πξνζαξκνγήο ησλ ππνδνκψλ ηνπ θαη αλάπηπμεο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δηαρείξηζεο (1996-2026), κε ζηφρν λα δηαηεξεί θάζε ζηηγκή ηε 

βέιηηζηε ρσξεηηθφηεηα πνπ λα δηαηίζεηαη γηα ηνπο αλαπηπζζφκελνπο θαη ηνπο λένπο 

πειάηεο. Σν πξφγξακκα επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο ηεο πεξηφδνπ 2008-2025 εθηηκάηαη 

φηη ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ € 1,9 δηζεθαηνκκχξηα. ηηο κε-αεξνλαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, νη 

βαζηθέο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο ν εκπινπηηζκφο ησλ εκπνξηθψλ 

ππεξεζηψλ κε λέα πξντφληα θαη πξνκεζεπηέο, ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΑΑ πξνο άιινπο θνξείο θαη 

αεξνδξφκηα, είλαη απνιχησο ζπκβαηέο κε έλα ζχγρξνλν κνληέιν αλάπηπμεο.Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εθζεζηαθνχ θαη 

ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ (ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2009), ελφο απφ ηα ειάρηζηα πνπ 

δηαζέηεη ε ρψξα (50.000 η.κ. εθζεζηαθνί ρψξνη θαη αίζνπζεο ζπλεδξίσλ 700 αηφκσλ) 

αιιά θαη ε πψιεζε ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, πνπ ζα θεθαιαηνπνηήζεη ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε ζηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ.Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δείγκα πξνζαξκνγήο ηεο εηαηξείαο ζηηο πην 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ είλαη θαη ηα 

πξνγξάκκαηα δξάζεσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξηθή Τπεπζπλφηεηα. Σα εηδηθά 

πξνγξάκκαηα δξάζεσλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή πεξηιακβάλνπλ πιήζνο ελεξγεηψλ νη 

νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κέζα απφ ηε κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη ζηηο ππνδνκέο, ηεο ζηαδηαθήο 

κεηαηξνπήο ηνπ ζηφινπ επηρεηξεζηαθψλ νρεκάησλ απφ βελδηλνθίλεηα ζε ηερλνινγίαο 

θπζηθνχ αεξίνπ ή «πβξηδηθά», ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ (4.846 

ηφλνη αλαθπθιψζεθαλ ην 2007 – 34% ηνπζπλφινπ), ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη γηα άιιεο δξάζεηο. Οη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δηαηξείαο 

Αεξνδξνκίνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά, ελψ ελδεηθηηθέο είλαη 

νη βξαβεχζεηο Greenlight θαη Greenbuilding ηηο νπνίεο έιαβε ν ΓΑΑ γηα ηε ζπλεπή θαη 

ππεχζπλε ζηάζε ηνπ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Γηα ηηο ηνπηθέο 

Κνηλφηεηεο εθαξκφδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα δξάζεσλ, ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη αξκνληθήο ζπλχπαξμεο. 
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Με δξάζεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζε δξφκνπο, ζρνιεία, 

θέληξα πγείαο θιπ., αιιά θαη κε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηνπ ηνπηθνχ Πνιηηηζκνχ, ε Δηαηξεία Αεξνδξνκίνπ απνβιέπεη ζε 

ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή θαη ζπκκεηνρή Δηαηξηθνχ Πνιίηε ζηελ αλαβάζκηζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Μεζνγείσλ. Ζ έλλνηα ηνπ Δηαηξηθνχ 

Πνιίηε γηα ηελ Δηαηξεία Αεξνδξνκίνπ θαζνξίδεηαη αθφκα απφ ηηο δξάζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Αεξνδξνκίνπ, φπσο ηηο 

εθζέζεηο εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ. Σέινο, ε 

ζηξαηεγηθή Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο πξνβιέπεη ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε 

κέηξεζε θαη επηθνηλσλία ηεο επίδξαζεο ηεο Δηαηξείαο Αεξνδξνκίνπ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ (φπσο νη νδεγίεο ηνπ 

GlobalReportingInitiative) θαη ε αλάιεςε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ (φπσο ε ζπκκεηνρή 

ζην πξφγξακκα GlobalCompact ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ). Ζ δηαθξηηή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 

Αεξνδξνκίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο αλαγλσξίδεηαη κε ηελ θαηάηαμή 

ηεοζηελ 4ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 100 πην κεγάιεο εηαηξείεο ηεο Διιάδαο απφ ηελ έξεπλα 

AccountabilityRating 

 

Σα δχν-ηξίηα (64%) ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ελφο αεξνδξνκίνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηηο εηαηξείεο ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ, ζρεδφλ 14% 

πξνέξρεηαη απφ ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ησλ αεξνδξνκίσλ, 12% απφ ην ιηαλεκπφξην 

θαη ηηο εηαηξείεο εζηίαζεο, 6% απφ ηηο αξρέο ειέγρνπ αεξνπνξηθήο θίλεζεο θαη 4% 

πξνέξρεηαη απφ εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαπζίκσλ, κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ππνζηήξημε εδάθνπο. Σα παξαπάλσ πνζνζηά αιιάδνπλ 

ζεκαληηθά έσο θαη εληειψο αλάινγα κε ην κνληέιν δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ηειεπηαίν πνζνζηφ (4%) είλαη αζθαιψο πνιχ πην πςειφ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ΓΑΑ θαη είλαη δπλαηφλ λα μεπεξάζεη ην 50% ζε νξηζκέλα αεξνδξφκηα 

ζηα νπνία έρεη επηιεγεί κνληέιν πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θαη θαη‟ 

αθνινπζία ειεχζεξεο πξφζβαζεο παξνρψλ. 

 

Με βάζε ηηο έσο ζήκεξα έξεπλεο θαη κειέηεο48, ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο 

ελφο δηεζλνχο επξσπατθνχ αεξνδξνκίνπ (άκεζεο, έκκεζεο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο 

επηπηψζεηο) ζηελ εζληθή νηθνλνκία, κεηξνχκελν σο πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο παξαγσγήο ή ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (valueadded) ζην 

ΑΔΠ, θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1,4 θαη 2,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

 

                                                           
48

http://www.msl.aueb.gr/files/el.ven.rep.pdf 

http://www.msl.aueb.gr/files/el.ven.rep.pdf
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ε επίπεδν ηερλνινγίαο ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα πξνβιεθζνχλ ζηε λέα 

ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηα εμήο. 

 Γηαηήξεζε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ππνδνκψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηθηχσλ (δει. ελζχξκαησλ θαη αζχξκαησλ) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ αεξνδξνκίνπ – CUSS, CUPPS, MUFID, δεκφζηα αζθάιεηα/αζηπλνκία, 

εηζηηήξηα, παξαιαβή απνζθεπψλ, παξαρσξήζεηο, θιπ. 

 Τινπνίεζε κηαο θιηκαθψζηκεο, πςειήο ηαρχηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

ππνδνκήο δηθηχνπ layer 2 / layer 3 - γηα λα ππνζηεξηρζεί θπθινθνξία IP θαη νη 

επηθνηλσλίεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (VoIP, CCTV IP θπθινθνξία 

βίληενπαξαθνινχζεζεο, SIP enabled εθαξκνγέο θιπ.), θαη ηεο θπθινθνξίαο IP θαη 

επηθνηλσληψλ ζε κε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θιπ. 

 Γηαηήξεζε εηήζηαο ζπκκφξθσζεο PCI DSS v2.0 – απαηηεί εηήζηεο ελεκεξψζεηο 

εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αζθάιεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ην 

Δξσηεκαηνιφγην Απηναμηνιφγεζεο PCI DSS v2.0. 

 Παξνρή ζπλερηδφκελεο ππνζηήξημεο ζηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ – 

ρξεηάδεηαη έλα κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο γξαθείνπ ηερληθήο ππνζηήξημεο, 

θέληξνπ δηαρείξηζεο δηθηχνπ ΗΣ θαη ππεξεζίαο απφθξηζεο ζε πεξίπησζε 

ζπκβάληνο αζθαιείαο ΗΣ, γηα ηελ ππνζηήξημε φζσλ είλαη ζπλεξγάηεο , ηειηθνί 

ρξήζηεο θαη εζσηεξηθνί πειάηεο θαη κηζζσηνί ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε φιεο ηηο 

πξνθιήζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο θπζηθήο 

αζθάιεηαο, θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ ΗΣ. 

 

Μεγηζηνπνίεζε ησλ θεθαιαηαθψλ (CAPEX) θαη ιεηηνπξγηθψλ (OPEX) δαπαλψλ απφ 

δηάθνξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο - ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ΗΣ θαη αζθάιεηαο 

αεξνδξνκίσλ, ην δεηνχκελν δελ είλαη ε επίηεπμε απφδνζεο ηεο επέλδπζεο (ROI), αιιά 

νη εμππλφηεξεο θηλήζεηο αλαθνξηθά κε βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

δαπάλεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ, φπσο θαη ν εληνπηζκφο λέσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη κηα 

ζπλερήο πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αεξνδξφκηα ζήκεξα. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ην ΔΛΒ σο πξνο ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδά ηνπ θαιχπηεη ηα έμνδα 

ηνπ θαη ηηο αλάγθεο αλαθηήζεσο ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ νη νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο ζήκεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πξνζθνξά ησλ πνιχ 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε φιε ηελ πεξίνδν ησλ επνκέλσλ 30 

εηψλ. Ζ πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα πξφζζεηεο 

δαπάλεο γηα ην αεξνδξφκην θαη επηβάιινπλ πςειφηεξεο ρξεψζεηο ζηηο αεξνπνξηθέο 
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εηαηξίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθή νηθνλνκία γηα 

ηηο εηαηξίεο ζε ρξφλν πξνζγεηψζεσο θαη απνγεηψζεσο, πην κηθξέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

πνιχ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ζην αεξνδξφκην. Σν ΔΛΒ θξνληίδεη ηηο 

εηαηξίεο θαη ηνπο επηβάηεο, δηφηη μνδεχεη ρξήκαηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα νπνία πξέπεη 

λα αλαθηήζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεη ρακειφηεξα ηέιε ρξήζεσο, απηφ ζα 

ζπλεπάγεηαη πηζαλφηαηα κεησκέλεο δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ επελδχζεσλ 

πνπ ην δηαηεξνχλ ζην ζεκεξηλφ ηνπ επίπεδν δπλακηθφηεηαο θαη πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε δελ είλαη βέβαην φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θαη πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

 

ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ελδερφκελεο 

επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο. 

 

ηε ζεκεξηλή δχζθνιε πεξίνδν,είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαίν ν ΓΑΑ λα 

ζπκβάιιεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Διιάδαο φρη κφλν 

ζην ηνπξηζηηθφ αιιά θαη ζην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη επίπεδν.Οη 

επελδχζεηο ζηνλ ΓΑΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζδνθψκελε αχμεζε ηεο επηβαηηθήο 

θίλεζεο ζα επηδξάζνπλ ζεηηθά, ζηελ Αζήλα θαζψο αλακέλεηαη ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο 

γχξσ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ κε πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκέο αιιά θαη δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ ζπλεπψο θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 

Πνην αλαιπηηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε είλαη 

ηα εμήο: 

 Σν αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο απφ ην 2001 έρεη δψζεη κηα άιιε δηάζηαζε 

ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη πιήζνο ζεηηθψλ ζεκείσλ 

θαη ηα βαζηθφηεξα αξλεηηθά ηνπ ζπλδένληαη κε ην χςνο ησλ ρξεψζεψλ ηνπ ηηο 

νπνίεο θαη επηβάιιεη ζε εηαηξείεο θαη αεξνζθάθε. Σν παξαπάλσ είλαη απνηέιεζκα 

βέβαηα ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο πνπ δχζθνια αλαηξέπεηαη απηή ηε ζηηγκή ρσξίο 

κεγάιεο αιιαγέο. 

 Ο ΓΑΑ ζεσξείηαη ηζρπξφο πφινο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθή 

θαη εζληθή θιίκαθα θαζψο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα, ιεηηνπξγηθά θαη 

αζθαιή αεξνδξφκηα ζηνλ θφζκν, κε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ζέζε, 

ππεξζχγρξνλε ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη  πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ. 

 Σν αεξνδξφκην ηεο Αζήλαο ζεσξείηαη απφ ηα πην ηζρπξά «brand» κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ ζπλερψο απμαλφκελε θίλεζε επηβαηψλ. 

 

Απαληψληαο, ινηπφλ, ζην εξψηεκαεάλείλαη πξνζνδνθφξα ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη επηβάιιεηαη λα ξπζκηζηνχλ 

θαη λα ιπζνχλ κηα ζεηξά αδπλακηψλ ψζηε λα είλαη απνδνηηθφηεξν θαη 

αληαγσληζηηθφηεξν γηα ηε δηεζλή αεξνπνξηθή θνηλφηεηα θαη λα ζπλερίζεη λα είλαη 

θεξδνθφξν. 
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