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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, 03.11.2020 

Αρ. Πρωτ. : Β - 774 

 Προς  
τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  

Κοινοποίηση 
1. Βουλευτή κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα 
2. Βουλευτή κ. Παππά Νικόλαο 

Δια της Βουλής των Ελλήνων 
 

 
Θέμα: «Πορεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων βελτίωσης και αναβάθμισης 

Κρατικού Αερολιμένα Χίου» 
 

Σχετ: Η Ερώτηση 9813/21.09.2020 των Βουλευτών κ.κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα & Παππά 
Νικόλαου 

 

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους κ.κ. 

Βουλευτές ότι  τον Ιούνιο του 2014 η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) υπέβαλε στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020) Πίνακα με τα 

προτεινόμενα για ένταξη έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και τα έργα αναβάθμισης του 

Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» (ΚΑΧΙΟ). Εν συνεχεία, τον Ιανουάριο του 2015, η ΥΠΑ 

επανυπέβαλε στην ανωτέρω Υπηρεσία επικαιροποιημένη την εν λόγω πρόταση.  

 

Στο πλαίσιο των προτάσεων αυτών, η ΥΠΑ διαβίβασε στη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων 

του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών την Προμελέτη του έργου «Επέκταση-βελτίωση 

πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου και συναφή έργα», προϋπολογισμού 

10.440.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, των απρόβλεπτων 

δαπανών, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ). Η εν λόγω Μελέτη εγκρίθηκε από την ΥΠΑ με την 

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Δ/4459/1141/05.03.2018 και διαβιβάσθηκε στη 

Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων το έγγραφο με αρ. πρωτ. 

ΔΤΥ/Δ7/Δ/5139/1282/12.03.2018 για περαιτέρω ενέργειες ωρίμανσης της Μελέτης, ένταξης 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και υλοποίησης του έργου.   
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Το έργο περιλαμβάνει ειδικότερα την επέκταση του διαδρόμου προς Βορρά σε απαλλοτριωμένη 

περιοχή έτσι ώστε να αποκτήσει συνολικό μήκος 1.799μ. με τις απαιτούμενες ζώνες ασφαλείας, 

την αναβάθμιση της αντοχής του υφισταμένου τμήματος διαδρόμου, τη διαμόρφωση περιοχής 

ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) μετά το πέρας του νότιου ακραίου strip του διαδρόμου 

σε μήκος 90,00 μ., την κατασκευή περίφραξης στα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής, την 

επέκταση του υφιστάμενου εσωτερικού περιφερειακού δρόμου του αεροδρομίου και τη 

μετατόπιση του θιγόμενου τμήματος, μήκους 550 μ., της παραλιακής οδού Χίου – Θυμιανών, 

σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης και τέλος ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, που είναι 

απαραίτητες για την  λειτουργία του αεροδρομίου μετά την επέκτασή του (φωτοσήμανση, 

εγκατάσταση PAPIS κ.λ.π.).  

 

Στις 29.05.2019 υπογράφτηκε η σύμβαση «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την 

υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων στην εκπόνηση των μελετών για τη 

δημοπράτηση του έργου: «Επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου 

«ΟΜΗΡΟΣ» και συναφή έργα»», αναδόχου GTB ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. Η υπόψη σύμβαση 

συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Τεχνική 

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής) με κωδικό ΟΠΣ 5030417 και παραλήφθηκε οριστικά με τη με αρ. 

πρωτ.261/12.05.2020 Απόφαση της Υπηρεσίας. Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης του έργου 

«Επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» και συναφή 

έργα»» εγκρίθηκε από την ΥΠΑ με τη με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΔΤΥ/Δ27711/19.08.2020 Απόφαση. 

 

Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94727/5994/27-03-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας εγκρίθηκε η 

τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την «Επέκταση και λειτουργία του Κρατικού 

Αερολιμένα Χίου».  

 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 603/10.08.2020 έγγραφο, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών υπέβαλε στην ΥΠΑ για έγκριση τη διορθωμένη Μελέτη Σκοπιμότητας 

της Πράξης «Βελτίωση και Ανάπτυξη υποδομών του Κρατικού Αερολιμένα Χίου». Η εν λόγω 

Μελέτη Σκοπιμότητας περιλαμβάνει τα κάτωθι έργα: 

● έργα επέκτασης-βελτίωσης του πεδίου ελιγμών (απαιτούμενη υποδομή για την παροχή των 

αεροναυτικών υπηρεσιών) και 

● έργα επέκτασης και βελτίωσης του υφιστάμενου κτιρίου αεροσταθμού. 

 

Επίσης με το έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 627/10.08.2020, υποβλήθηκε στην ΥΠΑ για έγκριση 

η διορθωμένη Μελέτη, τεύχη και σχέδια του έργου «Επέκταση-βελτίωση πεδίου ελιγμών 

Κρατικού Αερολιμένα Χίου “ΟΜΗΡΟΣ” και συναφή έργα», προϋπολογισμού 24.000.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απροβλέπτων δαπανών, απολογιστικών, αναθεώρησης και 

ΦΠΑ. Με το υπ’ αρ. πρωτ. Κ.Γ./ΔΤΥ/Δ/27711/19.08.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΦΤ465ΧΘΞ-ΥΜΓ), Απόφαση 
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της ΥΠΑ εγκρίθηκε το τεχνικό αντικείμενο των Μελετών του έργου «Επέκταση-βελτίωση πεδίου 

ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου “ΟΜΗΡΟΣ” και συναφή έργα», ήτοι: 

● της Οριστικής Μελέτης των Συγκοινωνιακών Έργων  

● των Οριστικών Μελετών τοίχων αντιστήριξης και τοιχίων περίφραξης  

● της Προμελέτης του Διώροφου Κτιρίου Υποσταθμού–Σταθμού Φωτοσήμανσης 

    (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά) και  

● της Οριστικής Μελέτης έργων Φωτοσήμανσης και λοιπών Ηλεκτρομηχανολογικών 

   εργασιών. 

 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΥΑ/οικ. 563/23.07.2020, έγγραφο, το Υπουργείο υπέβαλε, επίσης, στην 

ΥΠΑ για έγκριση, την Προμελέτη (αρχιτεκτονική, στατική και Ηλεκτρομηχανολογική 

Προμελέτη) του έργου «Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του κτιρίου αεροστάθμη του Κρατικού 

Αερολιμένα Χίου ¨ΌΜΗΡΟΣ¨», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 9.351.600,00 €. 

 

Με την Απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. Κ.Γ./ΔΤΥ/Γ/27710/19.08.2020 (ΑΔΑ: Ω3ΛΙ465ΧΘΞ-ΚΓΞ), 

εγκρίθηκε κατ’ αρχάς το τεχνικό αντικείμενο των Μελετών που αναφέρονται στο έργο 

«Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου αεροσταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Χίου 

¨ΟΜΗΡΟΣ¨» με παρατηρήσεις, κατόπιν υποβολής από το Υπουργείο της Προμελέτης του έργου 

και πιο συγκεκριμένα, της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής Προμελέτης του 

έργου. Η έγκριση αυτή εκδόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις 

που διατυπώθηκαν από την ΥΠΑ επί των ανωτέρω Μελετών και ότι θα συμπεριληφθούν σε 

επόμενο στάδιο, πριν από την υποβολή της οριστικής Μελέτης, καθώς και ότι θα ακολουθηθεί 

η διαδικασία του άρθρου 6, παρ. 1α του Ν.4014/2011. «1α. Ο φορέας του έργου ή της 

δραστηριότητας δύνα-ται να υποβάλει προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο 

τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή της περίπτωσης α` της παραγράφου 6 του 

άρθρου 11 του παρόντος νόμου, εάν ο σκοπούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή 

τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην 

περίπτωση αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική 

προθεσμία ενός (1) μηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και 

ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν 

απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, 

τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.» 

 

Παράλληλα, εκπονείται μελέτη για την επέκταση - αναδιαρρύθμιση των κτηριακών και 

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αεροσταθμού και η σχετική προμελέτη εγκρίθηκε από 

την ΥΠΑ με τη με αρ. πρωτ. Κ.Γ./ΔΤΥ/Γ27710/19.08.2020 Απόφαση. 

 

Το αίτημα (συγ)χρηματοδότησης για το Έργο «Βελτίωση και Ανάπτυξη Υποδομών Κρατικού 

Αερολιμένα Χίου» (MIS 5067519) υποβλήθηκε από το Υπουργείο μας προς ένταξη στον Άξονα 
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Προτεραιότητας 7 «Αεροπορικές Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Αεροναυτιλίας (Ταμείο 

Συνοχής)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη»/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020) στις 21.08.2020 (αρ.πρωτ. Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7103/21-08-2020) και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 

αξιολόγησης της υποβληθείσας πρότασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και εκτιμάται 

ότι θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020. 

 

Με την προϋπόθεση της υπόψη ένταξης της συνολικής πράξης, η αρμόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου προγραμματίζει τη δημοπράτηση για την ανάθεση των έργων μέχρι 31.12.2020 

και συμβασιοποίησή τους τον Ιούνιο 2021 με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τριάντα δύο 

(32) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

 
 Ο Υπουργός 

 
 

 

      Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αρετή Κονταρινη 
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