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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση ∆ιοίκησης 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 25η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 257/2011  
 

 Σήµερα 22/09/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.87655/16-09-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 16/09/2011. 
 

Θέµα  26ο 
Συζήτηση και διατύπωση προτάσεων για την επικείµενη αναθεώρηση της 
σύµβασης του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς 
∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης 
Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, 
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Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, 
Γκούµας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς 
Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, 
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία,  Ζαννιάς Αναστάσιος, 
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, 
Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, 
Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος,  
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λούσκος Παναγιώτης, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης,  
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, 
Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,  Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού 
Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος 
Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος 
Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος 
Άγγελος,  Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννικάκης 
Θεµιστοκλής, Καραµανλή Άννα, Λιόσης Άγγελος, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου Άννα, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. ∆. Κατσικάρη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 
      Όπως γνωρίζετε ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι επελέγησαν οι σύµβουλοι 
σχετικά µε την επέκταση της σύµβασης παραχώρησης, στο ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε. 
      Ειδικότερα, οι τράπεζες BNP Paribas και Εθνική Τράπεζα ορίστηκαν ως 
χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι, ενώ η ∆ικηγορική Εταιρεία Μπερνίτσα, ως 
νοµικός σύµβουλος για την παράταση της σύµβασης παραχώρησης 
του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών. 
     Οι ενέργειες αυτές γίνονται στα πλαίσια της πολιτική της κυβέρνησης για 
προώθηση της παράτασης της σύµβασης παραχώρησης του ∆ιεθνούς 
Αερολιµένα Αθηνών  καθώς και τη µελέτη των βέλτιστων επιλογών για την 
αξιοποίηση της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στην εταιρεία.  
     Όπως γνωρίζετε µε το νόµο 2338/1995 έγινε η Κύρωση της Σύµβασης 
Ανάπτυξης του νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα και η 

ΑΔΑ: 45ΠΝ7Λ7-8ΛΖ



 3 

ίδρυση της εταιρίας "∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε." (ΦΕΚ Α΄ 
202/14.9.1995).  
      Στο νόµο περιλαµβάνεται ρήτρα αποκλειστικότητας.  Συγκεκριµένα 
προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι: 
¨Το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα εξασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια της Συµβατικής 
Περιόδου: 
 (α)προ της εικοστής επετείου από της Ηµεροµηνίας Έναρξης της παρούσας 
Σύµβασης, ουδέν νέο ή υπάρχον αεροδρόµιο θα αναπτυχθεί ή βελτιωθεί ή 
αναβαθµισθεί µε τη συνδροµή του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ώστε να καταστεί 
διεθνές αεροδρόµιο εντός ακτίνας 100 χιλιοµέτρων από την Πλατεία 
Συντάγµατος της Αθήνας ¨ και συνεχίζει µε τις υπόλοιπες ρήτρες 
αποκλειστικότητας. 
     Η διάταξη αυτή δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα στην ανάπτυξη της 
τουριστικής κίνησης µε πτήσεις τσάρτερ αφού αποκλείει άλλα αεροδρόµια 
όπως της Ελευσίνας από αυτές ενώ παράλληλα αποκλείει τη δηµιουργία 
νέου µικρού αεροδροµίου για πτήσεις τσάρτερ, που αποτελεί διαχρονικό 
αίτηµα των τουριστικών παραγόντων των νησιών του Αργοσαρωνικού. 
     Συζητήσαµε  το θέµα αυτό µε τους αρµόδιους τουριστικούς παράγοντες 
και η πρόθεσή µας είναι να διαµορφώσουµε από κοινού µια πρόταση σε 
συνεργασία µε το ΣΕΤΕ, τον Σύνδεσµο Αντιπροσώπων Αεροπορικών 
Εταιρειών ΣΑΑΕ και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς. 
     Θεωρούµε το θέµα πολύ σοβαρό και γιαυτό το φέρνουµε προς συζήτηση 
στο Περιφερειακό Συµβούλιο προκειµένου την πρόταση που θα προκύψει να 
θέσουµε υπόψη της Κυβέρνησης µε την ευκαιρία της συζητούµενης 
παράτασης της σύµβασης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών.  
     Συγκεκριµένα: 
     Η χρονική επιµήκυνση της σύµβασης προτείνουµε να συµπεριλάβει τα 
ακόλουθα: 
Πρώτον: Να µειώσει ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών τα τέλη και τις 
χρεώσεις για όλους τους χρήστες κατά 35-40% (αεροπορικές εταιρίες, 
εταιρίες handling κλπ). 
∆εύτερον: Όσον αφορά στις εταιρίες handling, που όπως ξέρουµε 
λειτουργούν τα αεροδρόµια, θα πρέπει να ζητήσουµε τη µείωση του 
λειτουργικού κόστους τους, π.χ. ενοίκια, parking κλπ., το οποίο κόστος είναι 
έσοδο για το αεροδρόµιο και επιβαρύνει αντιστοίχως τις αεροπορικές 
εταιρίες που πληρώνουν το handling. Οι αεροπορικές εταιρίες θα 
επωφεληθούν τόσο από τις µειώσεις των parking/landing fees, όσο και από 
τις χαµηλότερες τιµές που θα έχουν στο handling (αφού παίζει σηµαντικό 
ρόλο στη διαµόρφωση του κόστους τους και κατ’ επέκταση στο κόστος του 
ελληνικού τουριστικού πακέτου). 
     Ας σηµειωθεί ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης 
στα 5 µεγαλύτερα αεροδρόµια έχει επιφέρει µείωση στο κόστος 
εξυπηρέτησης µεγαλύτερη του 30%. Με το νόµο 3913 υλοποιείται η 
απελευθέρωση των υπηρεσιών αυτών και στα υπόλοιπα αεροδρόµια της 
χώρας. 
Τρίτον: Να ελαττωθεί ο χιλιοµετρικός περιορισµός από 100 χλµ. σε 50 χλµ. 
για ένα δεύτερο αεροδρόµιο στην Αττική 
Τέταρτον: Να ενεργοποιήσει το Satellite µε µειωµένες χρεώσεις κατά 35% 
(βλ. αεροδρόµιο Κοπεγχάγης). 
      Το αεροδρόµιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυµητό βαθµό, να 
γίνει HUB µεταξύ Ασίας και Ευρώπης και αποτρέπει αρκετές αεροπορικές 
εταιρίες, ανάµεσά τους εταιρίες χαµηλού κόστους, να εκτελέσουν δροµολόγια 
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προς την Αθήνα. Το αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης, αντίθετα, έχει γίνει 
πόλος έλξης πολλών εταιριών και καθιερώνεται ως κοµβικό αεροδρόµιο της 
ευρύτερης περιοχής µε αλµατώδεις αυξήσεις στο µεταφορικό του έργο.   
     Η κύρια αιτία που το αεροδρόµιο της Αθήνας δεν έχει γίνει HUB είναι το 
πολύ υψηλό κόστος χρήσης του. Σήµερα, κι ενώ διανύουµε περίοδο βαθιάς 
ύφεσης, ο ∆ΑΑ βρίσκεται στη δεύτερη θέση µεταξύ των ακριβότερων 
αεροδροµίων της Ευρώπης µετά το Λονδίνο / Χήθροου. Το κόστος αυτό 
διαµορφώθηκε σε αυτά τα επίπεδα κυρίως λόγω του περιορισµού της 
περιόδου εκµετάλλευσης του αεροδροµίου.  Είναι επιτακτική ανάγκη η 
κυβέρνηση να ολοκληρώσει το συντοµότερο δυνατό τις διαπραγµατεύσεις µε 
την κοινοπραξία της Hochtief για τη χρονική επέκταση της σύµβασης 
εκµετάλλευσης µε βασικό αντάλλαγµα τη µείωση των χρεώσεων προς τους 
επιβάτες, τις αεροπορικές, τις εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης κλπ, κατά 25% 
τουλάχιστον.  
     Η προσπάθεια για προσέλκυση εταιριών χαµηλού κόστους στην 
περιφέρεια, δεν θα έχει, δυστυχώς, κανένα όφελος για την Αθήνα, διότι, 
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι χρεώσεις του ∆ΑΑ είναι απαγορευτικές. 
Η Αθήνα δεν µπορεί να γίνει διαµετακοµιστικός κόµβος και οι εταιρίες LCC 
θα συνεχίσουν να µην την εντάσσουν στους  προορισµούς τους ή στις κατά 
τόπο βάσεις τους λόγω του πολύ υψηλού κόστους.  Επιπλέον, και λόγω του 
υψηλού ανταγωνισµού από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι εταιρίες LCC 
προτιµούν να δηµιουργούν τοπικές βάσεις σε άλλες πόλεις εκτός των 
Αθηνών.  Λ.χ. η easyjet επιχειρεί από 10 διαφορετικές βάσεις/αεροδρόµια 
στην Ευρώπη, αλλά όχι από την Αθήνα. 
    Η σύµβαση για το αεροδρόµιο των Σπάτων (Ν. 2338/95, άρθρο 3.2 περί 
Αποκλειστικότητας, ΦΕΚ 202Α, 14.09.95) απαγορεύει, όπως προανέφερα, 
τη λειτουργία άλλου αεροδροµίου µε τη συνδροµή του ∆ηµοσίου σε ακτίνα 
100 χλµ. από την πλατεία Συντάγµατος. Αξίζει να διερευνηθεί πώς εννοείται 
η συνδροµή του ∆ηµοσίου ή ακόµα και να ενσωµατωθεί στις 
διαπραγµατεύσεις της επιµήκυνσης της σύµβασης µε την κοινοπραξία της 
Hochtief η άρση της αποκλειστικότητας, διότι θα µπορούσαν να 
αξιοποιηθούν κοντινά αεροδρόµια. Η δηµιουργία νέου αεροδροµίου θα 
µπορούσε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τον ∆ΑΑ.  Θα προσέλκυε 
LCC, θα µπορούσε να γίνει βάση για τη Γενική Αεροπορία και τα ιδιωτικά 
αεροσκάφη, αλλά και κέντρο επισκευαστικό και εκπαίδευσης, µε προφανή 
οφέλη τόσο για τον τουρισµό, όσο και για την οικονοµία γενικά. 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

1) Προτείνει στην επικείµενη αναθεώρηση της σύµβασης του ∆ιεθνούς 
Αεροδροµίου Αθηνών να περιληφθούν τα ακόλουθα: 

α) Να µειώσει ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών τα τέλη και τις χρεώσεις για 
όλους τους χρήστες κατά 50% (αεροπορικές εταιρίες, εταιρίες handling κλπ). 
β) Όσον αφορά στις εταιρίες handling, που όπως ξέρουµε λειτουργούν τα 
αεροδρόµια, θα πρέπει να ζητήσουµε τη µείωση του λειτουργικού κόστους 
τους, π.χ. ενοίκια, parking κλπ., το οποίο κόστος είναι έσοδο για το 
αεροδρόµιο και επιβαρύνει αντιστοίχως τις αεροπορικές εταιρίες που 
πληρώνουν το handling. Οι αεροπορικές εταιρίες θα επωφεληθούν τόσο 
από τις µειώσεις των parking/landing fees, όσο και από τις χαµηλότερες 
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τιµές που θα έχουν στο handling (αφού παίζει σηµαντικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του κόστους τους και κατ’ επέκταση στο κόστος του ελληνικού 
τουριστικού πακέτου). 
γ) Να ενεργοποιήσει το Satellite µε µειωµένες χρεώσεις κατά 35% (βλ. 
αεροδρόµιο Κοπεγχάγης). 
δ) Να υπάρχει µνεία ώστε το 1% του τζίρου του αεροδροµίου να αποδίδεται 
στους θιγόµενους ∆ήµους Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων-
Αρτέµιδας και Ραφήνας. 

2) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Αττικής στο πλαίσιο των θέσεων και 
προτάσεων της εν λόγω απόφασης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής καθώς και να 
απευθυνθεί σε όλα τα αρµόδια Υπουργεία για την επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν µε την ανωτέρω απόφαση. 

 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. ∆ηµαράς Ιωάννης, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, 
Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Κουρούσης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, Παφίλης Αθανάσιος,  
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, 
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Φλούδα Γεωργία, Βούτσης Νικόλαος, Βαρεµένος Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος, Καπάταης Χρήστος. 

 

  
 

 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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