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Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε., Γερμανικής Σχολής 10, 151 23 Μαρούσι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2022 

Απόφαση μεταβολής Τελών αναφορικά με τον Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» 

 

Κατόπιν της κοινοποίησης αιτιολογημένης πρότασης συγκεκριμένων μεταβολών των 

τελών του Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» (RHO), όπως είχαν καθοριστεί με την από 

29.01.2021 απόφαση, της διεξαγωγής της από 7.12.2021 συνεδρίας διαβούλευσης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 52/2012 και  

(α) επί τη βάσει της ανταλλαγής απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, της παροχής 

διευκρινίσεων και απαντήσεων στις σχετικές ερωτήσεις των Χρηστών καθ’ όλη τη 

διαδικασία διαβούλευσης αναφορικά με τις μεταβολές στα τέλη του Αερολιμένα, των 

αναγκών αναπροσαρμογής των τελών σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας του 

Αερολιμένα και των σχετικών αναγκών ανάκτησης του κόστους, όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν και στην προαναφερθείσα συνεδρία διαβούλευσης, καθώς και τη μη 

διατύπωση συγκεκριμένων αντιρρήσεων επί του ύψους των συγκεκριμένων 

προτεινόμενων μεταβολών των τελών του Αερολιμένα, 

 (β) σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.12.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την 

Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου 

(εφεξής «η Σύμβαση Παραχώρησης»), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4389/2016, και 

ειδικότερα του άρθρου 28 (Αερολιμενικά Τέλη) και του Παραρτήματος 7 (Αερολιμενικά 

Τέλη) αυτής και 

(γ) σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και δη το προεδρικό διάταγμα 52/2012 (ΦΕΚ A 

102/27.04.2012), το οποίο ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2009/12/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη 

αερολιμένων, το άρθρο 6 του οποίου προβλέπει και το δικαίωμα προσφυγής εντός του 

καθοριζόμενου εκεί διαστήματος,   

 

οι μεταβολές των Τελών Αερολιμένα, οι οποίες θα ισχύουν από 1.4.2022, έχουν ως εξής:  

Κατόπιν των ανωτέρω, το επίπεδο των Τελών του Αερολιμένα Ρόδου «Διαγόρας» (RHO) 

καθορίζεται ως εξής: 

 

 

Τέλη Κατηγορία Μονάδα Μέτρησης Ισχύουσα Τιμή [€]  Νέα Τιμή [€] [1]

έως 1.2 τόνους ανά προσγείωση 25 25

από 1.2 έως 2 ανά προσγείωση 50 50

από 2 έως 5 ανά προσγείωση 100 100

από 5 έως 10 τόνους ανά προσγείωση 200 200

άνω των 10 τόνων ανά τόνο (MTOW) 6.83 7.27

έως 1.2 τόνους /  στάθμευση μέχρι 5 ώρες - χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση

έως 1.2 τόνους / στάθμευση πάνω από 5 ώρες Aνά τόνο ανά 24 ώρες [2] 1.08 1.08

από 1.2 έως και 10 τόνους Aνά τόνο ανά 24 ώρες [2] 2.5 2.5

Πάνω από 10 τόνους / στάθμευση μέχρι 5 ώρες - χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση

Πάνω από 10 τόνους / στάθμευση πάνω από 5 ώρες Aνά τόνο ανά 24 ώρες [2] 2.5 2.5

έως 1.2 τόνους /  στάθμευση μέχρι 5 ώρες - χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση

έως 1.2 τόνους / στάθμευση πάνω από 5 ώρες Aνά τόνο ανά 24 ώρες [2] 1.08 1.08

Aπό 1.2 έως και 10 τόνους / στάθμευση μέχρι 24 ώρες Anά τόνο για τις πρώτες 24 ώρες 5 5

Aπό 1.2 έως και 10 τόνους / στάθμευση πάνω από 24 

ώρες
Aνά τόνο για κάθε 24 ώρες μετά την πρώτη μέρα [3] 10 10

Πάνω από 10 τόνους / στάθμευση μέχρι 5 ώρες - χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση

Πάνω από 10 τόνους / στάθμευση μέχρι 5 έως 10 ώρες Aνά τόνο για όλη τη διάρκεια στάθμευσης 2.5 2.5

Πάνω από 10 τόνους / στάθμευση από 10 έως 24 ώρες Aνά τόνο για όλη τη διάρκεια στάθμευσης 5 5

Πάνω από 10 τόνους / στάθμευση πάνω από 24 ώρες
Ολόκληρη χρέωση για τις πρώτες 24 ώρες και ανά

τόνο για κάθε 24ωρο μετά το πρώτο [3]
10 10

Επιβατών  ανά αναχωρούντα επιβάτη [4] 12 12

ανά αναχωρούντα επιβάτη 3 3

[1] Οι "νέες" προτεινόμενες τιμές τίθενται σε ισχύ από 01/04/2022

[2] Ανεξάρτητα από το χρόνο στάθμευσης, η χρέωση θα είναι ανά 

24ωρo.

[3] Οι πρώτες 24 ώρες χρεώνονται με την χαμηλότερη τιμή (5 € ανά 

τόνο) και κάθε μέρα από εκεί και πέρα θα χρεώνεται με την υψηλότερη 

(10 € ανά τόνο)

[4] Στις περιπτώσεις αναχωρούντων επιβατών που επιβάλλονται 

Τ.Ε.Α.Α., το τέλος επιβατών δεν εφαρμόζεται.

Στάθμευσης Θερινή Σεζόν 

(01/04-31/10)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΛΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Προσγείωσης 

Στάθμευσης Χειμερινή Σεζόν

 (01/11-31/03)
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