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ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ    
ΓΓιιαα  ττηηνν  σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΔΔΑΑΑΑ  

 
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 17/2/2022 με τους εκπροσώπους 

της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», ύστερα από την επιστολή που είχαμε αποστείλει (και 
μπορείτε να βρείτε εδώ) την Δευτέρα 14/2/2022 και την μετέπειτα τηλεφωνική επικοινωνία με τον 
Πρόεδρο του ΣΕΕΟΟ.  

 
Από πλευράς της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», συμμετείχαν οι Θεόδωρος Άγγλος 

(Δντης Εμπορικών Υπηρεσιών & Λειτουργίας Αεροσταθμού) και Μεϊμάρογλου Παντελής (Υπέυθυνος 
Επίγειας Πρόσβασης), ενώ από πλευράς ΣΕΕΟΟ συμμετείχε ο Πρόεδρος Γιανναρέλης Άρης.  

 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε επόπτευση των χώρων και μετέπειτα συζητήθηκαν οι προτάσεις 

που κατατέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα προτάθηκε :  
 

 Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται μετά το ιατρείο (μετά την πύλη «8») και 
πριν την πύλη αφίξεων «1», ώστε να εξυπηρετούνται από εκεί οι επιβάτες που εξέρχονται από 
την πύλη «Α». 

 Να διευθετηθεί χωροταξικά το Ρ4 με την δημιουργία διαγράμμισης, ώστε να χρησιμοποιηθούν 
περί τις 10 – 12 θέσεις για βαρέα οχήματα (μεγάλα τουριστικά λεωφορεία) και να 
διαγραμμισθεί το υπόλοιπο για μικρότερα οχήματα, ενώ παράλληλα να επεκταθεί ο χώρος προς 
το κτήριο και προς το πεζοδρόμιο (που αυτή τη στιγμή υπάρχει διαγράμμιση διάβασης πεζών) 
αλλά και να δημιουργηθεί στο μέσον χώρος στάθμευσης οχημάτων.  

 Να δοθεί εναλλακτικά ο χώρος των Ρ1 & Ρ2 για τα sedan, κάτι που θα αποσυμφορήσει την 
κατάσταση άμεσα, τουλάχιστον μέχρι να τακτοποιηθεί η επέκταση των χώρων στάθμευσης 
τουριστικών οχημάτων.  

 Να επεκταθεί ο χρόνος των 45’ τουλάχιστον σε 60’ (σε περίπτωση που η Διοίκηση του ΔΑΑ 
επιμείνει πως δεν μπορεί να αυξήσει τον χρόνο σε 90’)  

 Να βοηθήσει η διοίκηση του ΔΑΑ στις διαδικασίες των logistics (βαλίτσες – διαβατήρια) εντός 
του αεροδρομίου, ώστε να επισπευσθεί ο χρόνος εξόδου των τουριστών, ειδικά εφόσον έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η προμήθεια των μηχανημάτων self passport control, κάτι που θα βοηθούσε 
ιδιαίτερα ειδικά στον χρόνο απόκρισης με την σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 
των διαβατηρίων.  

 Να προγραμματιστεί ένας χώρος συνάντησης και αναμονής επιβατών (lobby) κοντά στην «Α» και 
στην «Β», όπου θα μπορούν να παραμένουν οι αφικνούμενοι επιβάτες πριν ξεκινήσει η 
επιβίβαση στα μεγάλα τουριστικά λεωφορεία, αντί να τους υποδεικνύουν (όπως σήμερα) να 
περιμένουν σε ένα σταματημένο λεωφορείο εντός του Ρ4.  

 Να διευθετηθεί το οικονομικό ζήτημα, καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν αναζητούν χώρο 
στάθμευσης των οχημάτων τους, αλλά χώρος στάσης και σύντομης στάθμευσης, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τους αφικνούμενους επιβάτες που χρησιμοποιούν τον μοναδικό (κατόπιν 
δεσμευτικής σύμβασης) αερολιμένα εισόδου στην περιοχή της Αττικής.  

 
Από πλευράς της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις:  

 Για τον χώρο στάθμευσης κοντά στην «Α» το βρίσκουν αδύνατο, καθώς βρίσκεται πολύ 
κοντά στον πύργο ελέγχου και υπάρχουν λόγοι ασφαλείας που αποτρέπουν παρόμοιο 
σχεδιασμό.  

https://f33b3e4e-23c7-4211-8f59-8fa9e0379d30.usrfiles.com/ugd/f33b3e_dc735fc16b004a868bfb4a7efb57ec57.pdf
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 Για την διευθέτηση του Ρ4 με διαγράμμιση, επιφυλάσσονται προς το παρόν, καθώς 
απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τους υπόλοιπους φορείς (FedHATTA, ΓΕΠΟΕΤ, 
ΣΕΤΕ, ΕΔΧ-Λιμουζίνες κλπ) προκειμένου να έχουν την σύμφωνη γνώμη τους. Οπότε θα 
μας απαντήσουν σύντομα, όταν θα έχουν συλλέξει τις απόψεις των υπολοίπων.  

 Για τον χώρο του Ρ1 & Ρ2, απάντησαν πως η αυξημένη εισροή επιβατών το 2019, 
οδήγησε στην διακοπή χρήσης του χώρου από τις τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να 
προκύψει χώρος στάθμευσης για τους επισκέπτες του αεροσταθμού. Επομένως είναι 
αδύνατο να επανέλθει η προτεραία κατάσταση. Οπωσδήποτε όμως, μπορεί να γίνεται 
χρήση από οποιονδήποτε με τον δωρεάν χρόνο στάθμευσης των 20’ και το 
καθορισμένο κόστος για περαιτέρω χρήση, όπως ισχύει για όλους τους επισκέπτες.  

 Η επέκταση του χρόνου στάθμευσης από 45’ σε 60’ έγινε αποδεκτή. Αναλόγως της 
εξέλιξης της κατάστασης, θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης στα 90’ για τα Van.  

 Για την επίσπευση των διαδικασιών, απάντησαν πως είναι ένα ζήτημα που τους 
απασχολεί ιδιαίτερα και προσπαθούν να βρουν λύσεις, ώστε να αποσυμφορηθεί 
γενικότερα ο αεροσταθμός.  

 Για δημιουργία χώρων αναμονής, απάντησαν πως αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει 
οποιεσδήποτε επενδύσεις (λόγω της προηγούμενης περιόδου Covid-19) καθώς η 
οικονομική κατάσταση της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» δεν είναι ιδανική. 
Οπωσδήποτε όμως, προϊούσης της επερχόμενης τουριστικής περιόδου και εφόσον 
εξελιχθεί όπως αναμένεται, θεωρούν πως εντός των επόμενων 2 ετών, θα έχουν την 
δυνατότητα να «ξεκλειδώσουν» οι επενδύσεις που απαιτούνται και να επεκταθούν οι 
χώροι του αεροσταθμού προς την περιοχή της πύλης «12». Σε αυτόν τον σχεδιασμό, 
έχει προβλεφθεί και επιπλέον χώρος στάθμευσης τουριστικών οχημάτων.  

 Αναφορικά με το οικονομικό ζήτημα, θεωρούν πως έως και το 2021, το κόστος 
παρέμεινε συμβολικό, ενώ από 1/1/2022 θεωρούν πως το ετήσιο κόστος των 200€ και 
από 1/1/2023 το ετήσιο κόστος των 300€ αποτελεί ένα εύλογο κόστος.  

 
Η επικοινωνία και η συνεργασία του ΣΕΕΟΟ με την «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» θα 

συνεχιστεί με στόχο την εύρεση της προτιμότερης λύσης.  
 
 


