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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 06/08/2021
Αρ. Πρωτ: 215819

Προς 
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 

Κοινοποίηση
Βουλευτή κ. Μανούσο Γ. Βολουδάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Εγκατάσταση νέου ραντάρ προσέγγισης στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των 
Χανίων»

Σχετ: Η Ερώτηση 7489/23.06.2021 του Βουλευτή κ. Μανούσου Βολουδάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι μετά την από μέρους της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) διαβίβαση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
συγκεκριμένης προμήθειας προς την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), η Παραχωρησιούχος εταιρεία 
FRAPORT S.A. έχει, κατά τη Σύμβαση Παραχώρησης (Παρ.20), την ευθύνη της υλοποίησης της 
προμήθειας και εγκατάστασης, εκτός άλλων συστημάτων, και  ενός  RADAR Επιφανείας στο 
Αεροδρόμιο των Χανίων.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας προμήθειας των συστημάτων Αεροναυτιλίας, που αναφέρονται 
στο Παρ.20 της Σύμβασης Παραχώρησης, η ΠΑ κατάρτισε πρόγραμμα επισκέψεων στα 
αναφερόμενα στο Παρ.20 αεροδρόμια, με πρώτο το Αεροδρόμιο Χανίων, για τη διευθέτηση 
τεχνικών προβλημάτων και την οριοθέτηση τελικών θέσεων εγκατάστασης των συστημάτων 
Αεροναυτιλίας.

Σε εκτέλεση του προαναφερθέντος προγράμματος, και με πιέσεις από την πλευρά της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε την 28η και 29η Ιουνίου 2021 σύσκεψη στα Χανιά, με 
συμμετοχή εκπροσώπων της FRAPORT, της ΠΑ και της ΥΠΑ, για την υλοποίηση των προμηθειών 
Συστημάτων Αεροναυτιλίας, που αναφέρονται στο Παρ.20 της Σύμβασης Παραχώρησης.
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Κατά την σύσκεψη, η ΥΠΑ εξέφρασε τη διάθεσή της για αμέριστη συνεργασία, με σκοπό την 
επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της προμήθειας και τελεί εν αναμονή καθορισμού 
τελικής συνάντησης στην Αθήνα, με εκπροσώπους του ΓΕΑ και της FRAPORT. 

Ειδικά για το Αεροδρόμιο Χανίων, η Κυβέρνηση, μέσω της ΥΠΑ καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε η όλη διαδικασία, που είναι σε εξέλιξη, να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υλοποίηση της προμήθειας – σύμφωνα με 
το Παράρτημα 20 της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης – αποτελεί υποχρέωση της FRAPORT.

Επισημαίνεται ότι αποτελεί ειλημμένη απόφαση, τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, όσο 
και της Διοίκησης της ΥΠΑ, η διαδικασία υλοποίησης να γίνει με την αμέριστη υποστήριξή μας σε 
όλα τα επίπεδα για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση, με γνώμονα την τήρηση όλων 
των προϋποθέσεων για την ασφάλεια των πτήσεων.

     

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

               Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
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