
Τα 14 Περιφερειακά 
Αεροδρόμια της Ελλάδας

H μεγάλη επένδυση που ενισχύει την ελληνική 
οικονομία και λειτουργεί ως καταλύτης για την 
ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
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H επένδυση των 
14 Ελληνικών Περιφερειακών 
Αεροδρομίων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2015, η Fraport Greece, το Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) και το ελληνικό Δημόσιο υπέγραψαν συμβάσεις 
παραχώρησης, 40-ετούς διάρκειας, για τη λειτουργία, 
τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των 14 
περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα.

Στο τέλος της συναλλαγής αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί η πλήρης καταβολή του 
προκαταβολικού ποσού για την παραχώρηση, της τάξης 
των 1,234 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την ανάληψη 
της λειτουργίας των αεροδρομίων.

Εκτός από το τίμημα των 1,234 δισ. ευρώ που θα 
προκαταβληθεί, η κοινοπραξία Fraport Greece 
προβλέπεται να καταβάλει κάθε χρόνο ένα πρόσθετο 
αντίτιμο για τις παραχωρήσεις, το οποίο αρχικώς 
έχει οριστεί στα 22,9 εκατ. ευρώ, καθώς και ετήσιο 
μεταβλητό τίμημα παραχώρησης της τάξης του 28,5% 
των λειτουργικών κερδών. Επιπλέον, η κοινοπραξία 
αναλαμβάνει να επενδύσει σε αερολιμενικές υποδομές 
ποσό ύψους 330 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. 

Στη συνέχεια, και έως το τέλος της διάρκειας της 
παραχώρησης, θα προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις 
για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την επέκταση 
των υποδομών, ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η 
επιβατική κίνηση.

Το έργο των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων 
είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο επωφελείς 
επενδύσεις στην Ελλάδα, και αποτελεί βάση για την 
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας σε μία περίοδο 
ιδιαιτέρως δύσκολη για τη χώρα. Τα οφέλη, τόσο 
σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι 
πολλαπλά, καθώς η συνεργασία μεταξύ των μελών 
της κοινοπραξίας, Fraport και Oμίλου Κοπελούζου, 
αποτελεί εγγύηση τόσο για την αποτελεσματική 
στήριξη του τουρισμού, ενός από τους πιο σημαντικούς 
τομείς στην Ελλάδα, όσο και για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας 

Η συμφωνία παραχώρησης σε αριθμούς

Το ελληνικό Δημόσιο θα 
εισπράξει προκαταβολικά 

για το τίμημα της 
παραχώρησης

€1,234 δισ. ~ 28,5% των 
λειτουργικών 

κερδών 

Ετήσιο πάγιο τίμημα 
παραχώρησης

€22,9 εκατ.

Επενδύσεις 
μέχρι το 2020

€330 εκατ. 
Ετήσιο μεταβλητό τίμημα 

παραχώρησης
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Από τη Φρανκφούρτη 
σε ολόκληρο τον κόσμο

Η Fraport AG, ο πλειοψηφών μέτοχος της Fraport 
Greece, είναι μία εταιρεία με ηγετική θέση στην 
παγκόσμια αγορά διαχείρισης αερολιμένων. Έχει την 
ευθύνη λειτουργίας ενός από τους πιο σημαντικούς 
κόμβους του παγκοσμίου δικτύου αερομεταφορών, 
του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φρανκφούρτης.
Επί του παρόντος, εκτός της Φρανκφούρτης, ο Όμιλος 
Fraport AG δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών 
εταιρειών και άλλων επενδυτικών σχημάτων, και σε 
άλλες 15 περιοχές του κόσμου, αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει 
μετά από πολλές δεκαετίες διαχείρισης του Διεθνούς 
Αεροδρομίου της Φρανκφούρτης και άλλων 
αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο.

14 Ελληνικά Περιφερειακά Αεροδρόμια4

Πίτσμπουργκ
Βαλτιμόρη

Κλίβελαντ

Λίμα

Βοστώνη

Φρανκφούρτη

Αγ. Πετρούπολη

Χόνγκ ΚόνγκΔελχί

Σιάν

Θεσσαλονίκη

Κέρκυρα

Άκτιον

Ζάκυνθος
Κεφαλονιά

Καβάλα

Σκιάθος

Μύκονος

Σαντορίνη

Μυτιλήνη

Σάμος

Κως

ΡόδοςΧανιά

Σανγκάη

ΦΡ

Αννόβερο

Λουμπλιάνα

Αττάλεια

Βάρνα
Μπουργκάς



14 Ελληνικά Περιφερειακά Αεροδρόμια 5

Τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια 
της Ελλάδας λειτουργούν σε 
ιδανική συνέργεια με τα υπόλοιπα 
αεροδρόμια της Fraport AG ανά 
τον κόσμο 
Κατάλογος Αεροδρομίων 

Διεθνές Αεροδρόμιο Φρανφούρτης | Γερμανία

Αεροδρόμιο Βάρνας | Βουλγαρία

Αεροδρόμιο Αττάλειας | Τουρκία

Διεθνές Αεροδρόμιο Χ. Τσάβες, Λίμα | Περού

Διεθνές αεροδρόμιο Σιάν | Κίνα

Τα 14 Ελληνικά Περιφερειακά Αεροδρόμια αναμένεται να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Fraport AG

Αεροδρόμιο Μπουργκάς | Βουλγαρία

Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι, Δελχί | Ινδία

Διεθνές Αεροδρόμιο Πούλκοβο, Αγία Πετρούπολη | Ρωσία

Αεροδόμιου Ανόβερου-Λάνγκενχαγκεν | Γερμανία

Αεροδρόμιο Λιουμπλιάνας | Σλοβενία

Προς το παρόν, το χαρτοφυλάκιο της Fraport 
περιλαμβάνει 70 αεροδρόμια σε ολόκληρο τον κόσμο 
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Τα μέλη της κοινοπραξίας 
Fraport Greece με μια ματιά
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Fraport AG 

• Με έδρα στη Φρανκφούρτη, η Fraport AG 
αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον 
τομέα της διαχείρισης αερολιμένων, παγκοσμίως.

• Είναι ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για τη λειτουργία 
του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, 
του μεγαλύτερου κεντρικού τερματικού 
αερολιμένα της Γερμανίας.

• Η Fraport AG δραστηριοποιείται επίσης σε άλλες 
10 πόλεις, σε ολόκληρο τον κόσμο:
Φρανκφούρτη, Γερμανία

Μπουργκάς, Βουλγαρία

Βάρνα, Βουλγαρία 

Δελχί, Ινδία

Αττάλεια, Τουρκία

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

(σε σύμπραξη με τον Όμιλο Κοπελούζου)
Λίμα, Περού

Αννόβερο, Γερμανία

Σιάν, Κίνα

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Ελλάδα (προσεχώς)

208,8 εκατ. επιβάτες
εξυπηρετήθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια της Fraport AG το 2015

110,9 εκατ. επιβάτες 
σε αεροδρόμια όπου η Fraport AG είναι μέτοχος πλειοψηφίας
(με μερίδιο 50%, τουλάχιστον) και έχει την ευθύνη διαχείρισης

97,9 εκατ. επιβάτες
σε αεροδρόμια όπου η Fraport AG είναι μέτοχος μειοψηφίας, 
αλλά έχει την ευθύνη διαχείρισης

Περίπου 

21.000 εργαζόμενοι
από τους οποίους, σχεδόν οι 19.000 βρίσκονται στη Γερμανία
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Όμιλος Κοπελούζου

• Ο Όμιλος Κοπελούζου έχει ηγετική θέση στην 
ελληνική αγορά, καθώς αποτελείται από 
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους 
πιο σημαντικούς κλάδους της εθνικής και της 
παγκόσμιας οικονομίας.

• Στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου 
περιλαμβάνεται η παραγωγή και η εμπορία 
ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί), 
τα έργα υποδομών και οι παραχωρήσεις, η 
ανάπτυξη και η εκμετάλλευση ακινήτων, οι 
διαφημίσεις, τα εκθεσιακά και συνεδριακά 
κέντρα, η κατασκευή και η διαχείριση έργων 
μεγάλης κλίμακας. 

• Ο Όμιλος Κοπελούζου συμμετέχει σε 
κοινοπρακτικά σχήματα με διεθνείς ομίλους όπως, 
μεταξύ άλλων, η γερμανική Fraport AG, η ρωσική 
Gazprom, η ιταλική ENEL, η βουλγαρική Εταιρεία 

Ηλεκτρισμού NEK EAD, η ρωσική VTB Capital και 
η γαλλική JCDecaux.

• Στον τομέα των αερολιμένων, εκτός από τη 
συμμετοχή του στο έργο των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων, ο Όμιλος Κοπελούζου είναι η 
μοναδική ιδιωτική ελληνική συμμετοχή στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

• Ο Όμιλος Κοπελούζου και η Fraport AG 
συμμετέχουν στη Northern Capital Gateway, την 
εταιρεία που έχει την ευθύνη διαχείρισης του 
αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης, Pulkovo.
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Τα 14 Περιφερειακά 
Αεροδρόμια της Ελλάδας
Η αξιοποίηση των αεροδρομίων, που εξυπηρετούν κατά βάση τουριστική κίνηση, δημιουργεί μεγάλα περιθώρια 

περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας 

Το 2015, τα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια 
της Ελλάδας εξυπηρέτησαν συνολικά περισσότερους 
από 23 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας ετήσια 
αύξηση περίπου 6%. Ειδικότερα, οι επιβάτες από 
και προς προορισμούς του εξωτερικού αντιστοιχούν 
στο 73%, περίπου, της συνολικής κίνησης από τις 
συγκεκριμένες πύλες εισόδου/εξόδου. Τρία από τα 
δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια βρίσκονται 
στην ηπειρωτική Ελλάδα (Άκτιον, Καβάλα και 
Θεσσαλονίκη), ενώ τα υπόλοιπα έντεκα βρίσκονται στα 
νησιά Κέρκυρα, Κρήτη (Χανιά), Κεφαλονιά, Κω, Λέσβο/
Μυτιλήνη, Μύκονο, Ρόδο, Σάμο, Σαντορίνη, Σκιάθο και 
Ζάκυνθο.
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Τα οφέλη από την αξιοποίηση 
των 14 Περιφερειακών 
Αεροδρομίων της Ελλάδας
Μια σημαντική επένδυση, σε μία δύσκολη 

περίοδο για την ελληνική οικονομία 

• Το έργο περιλαμβάνει την προκαταβολή 
τιμήματος παραχώρησης, ύψους 1,234 
δισ. ευρώ, την ετήσια καταβολή 22,9 εκατ. 
ευρώ και το ετήσιο μεταβλητό τίμημα  
προς το ελληνικό Δημόσιο.

• Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια θα 
γίνουν επενδύσεις συνολικού ύψους 
περίπου 330 εκατ. ευρώ, μέχρι το 2020.

• Η ελληνική οικονομία επωφελείται από τη 
δυνατότητα να αξιοποιεί ένα παγκόσμιο 
δίκτυο για την προβολή του ελληνικού 
τουρισμού, από την αύξηση των αφίξεων 
και την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου.

Το έργο απαντά στις ανάγκες των τοπικών

 κοινωνιών 

• Το έργο ενισχύει την εικόνα των 14 
πόλεων και περιφερειών ως τουριστικών 
προορισμών. 

• Η ανάπτυξη νέων δρομολογίων από τη 
Fraport Greece θα ενισχύσει την επιβατική 
κίνηση.

• Η αύξηση της κίνησης ενισχύει την 
απασχόληση και σε άλλους τομείς της 
οικονομίας, όπως η γεωργία, η αλιεία, η 
βιομηχανική παραγωγή, οι κατασκευές, 
το εμπόριο, οι υπηρεσίες φιλοξενίας και η 
εκμετάλλευση ακινήτων.

• Στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις και οι 
τοπικοί επαγγελματίες.

• Η συνεργασία της Fraport Greece, των 
αεροδρομίων και των τοπικών κοινοτήτων 
θα ενισχύσει τα προγράμματα τοπικής 
ανάπτυξης. 

• Η Fraport Greece πιστεύει στις αρχές της 
εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ευθύνης. 

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών 

στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

• Τα αεροδρόμια επωφελούνται από την 
εκτεταμένη εμπειρία των μελών της 
κοινοπραξίας στη λειτουργία αερολιμένων 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

• Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των 
αεροδρομίων και των αερολιμενικών 
υποδομών, καθώς και η βελτιστοποίηση 
κάθε διαδικασίας αποτελούν βασικό 
κομμάτι του έργου.

• Η Fraport Greece εγγυάται την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την 
ασφάλεια και την προστασία, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές.

• Το έργο ενισχύει την εικόνα των 
αεροδρομίων και διασφαλίζει μια 
ευχάριστη εμπειρία για τους επιβάτες, 
βασισμένη στην καθαριότητα των 
κοινόχρηστων χώρων, το λογικό χρόνο 
αναμονής, τα ελκυστικά εμπορικά 
καταστήματα και το φιλικό προσωπικό. 
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Fraport Greece
www.fraport-greece.com


