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YME:Κατασκευή Αεροδροµίων - Αεραθλητικών κέντρων  

Την κατασκευή «Αεροδροµίων Γενικής Αεροπορίας - Αεραθλητικών Κέντρων», ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.  

Πρόκειται για µία σηµαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την αναβάθµιση υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων των παλαιών αεροδροµίων της Κοµοτηνής, του Μάλεµε της Κρήτης, της Σπάρτης και των Μαριτσών Ρόδου . 

Στους χώρους αυτούς θα κατασκευαστούν σύγχρονα Αεροδρόµια Γενικής Αεροπορίας-Αεραθλητικά Κέντρα, µε στόχο την τουριστική 
και εµπορική τόνωση των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των αεραθλητικών δραστηριοτήτων. 

Ο ΥπουργόςΜεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης. 

υπέγραψε σήµερα στη διάρκεια εκδήλωσης στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θράκης παρουσία εκπροσώπων κρατικών 
φορέων, παραγωγικών τάξεων και αθλητικών παραγόντων το «Μνηµόνιο Συνεργασίας». 

Το µνηµόνιο αναφέρεται στην κατασκευή του «Αεροδροµίου Γενικής Αεροπορίας - Αεραθλητικού Κέντρου Κοµοτηνής» το οποίο θα 
κατασκευαστεί σε έκταση 99,04 στρεµµάτων που παραχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη θέση Μεσούνη-Κάµπος του 
∆ήµου Αιγείρου στο Ν. Ροδόπης – όπου δραστηριοποιείται σήµερα η Αερολέσχη Κοµοτηνής. 

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου: 

-Προβλέπεται µέχρι τέλους του έτους η δηµοπράτηση σειράς έργων συνολικού κόστους € 6,00 εκατ. ( έξι εκατοµµύρια ευρώ) µε 
ορίζοντα ολοκλήρωσής τους το 2011. 

Τα έργα για την κατασκευή του «Αεροδροµίου Γενικής Αεροπορίας - Αεραθλητικού Κέντρου Κοµοτηνής», αφορούν: 

-Την ανακατασκευή και επέκταση του ανενεργού στρατιωτικού διαδρόµου που παραχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µήκους 
1.100 και πλάτους 30 µέτρων, µε δάπεδο στάθµευσης αεροσκαφών, για ανάπτυξη πτητικής δραστηριότητας ελαφρών αεροσκαφών, 
µικρών jet και εγκατάσταση αεροπορικών σχολών. 

-Κατασκευή κτηρίου αεροσταθµού επιφανείας 380 τ.µ µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις λειτουργίας και ασφαλείας (αίθουσα αναµονής 
επιβατών, γραφεία ΥΠΑ- ΕΛ.ΑΣ- Τελωνείου, εκθεσιακό χώρο, Σταθµό Πυροσβεστικής, υπόστεγο στέγασης αεροσκαφών κα) και 

- Έργα για τη λειτουργία του Αεραθλητικού Κέντρου Κοµοτηνής, µε στόχο την ανάπτυξη του αεραθλητισµού ( ανεµοπορία, 
αεροµοντελισµό κα) αλλά και του τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. 

Όπως δήλωσε στη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης: 

« Πρόκειται για µια ξεχωριστή, πολύ σηµαντική ηµέρα τόσο για τη Γενική Αεροπορία όσο και για τον Αεραθλητισµό, τόσο για τη 
Ροδόπη και την Κοµοτηνή, όσο και για τις άλλες τοποθεσίες της χώρας, το Μάλεµε στην Κρήτη, τη Σπάρτη και τα Μαριτσά Ρόδου, 
καθώς µε την κατασκευή των «Αεροδροµίων-Αεραθλητικών Κέντρων», ένα όνειρο πολλών δεκαετιών, σήµερα µπαίνει οριστικά πλέον 
στο δρόµο της υλοποίησης. 

Στόχος µας είναι η ανάπτυξη της Γενικής Αεροπορίας και του Αεραθλητισµού σε όλη τη χώρα. Και αυτό υλοποιείται µε την κατασκευή 
σειράς σηµαντικών έργων στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις και µάλιστα σε σύντοµο διάστηµα. Με τον τρόπο αυτό αναβαθµίζεται η 
ευρύτερη περιοχή τουριστικά και εµπορικά και δίνονται πλέον νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αεραθλητικές τους δραστηριότητες. 

Ειδικότερα όσον αφορά την Κοµοτηνή, είναι πλέον σίγουρο, ότι οι νέες αυτές επενδύσεις σε συνδυασµό µε τη σειρά σηµαντικών 
έργων µεταφορών και υποδοµών που έχουν δροµολογηθεί, θα φέρουν πολύ σύντοµα τη Θράκη και την Κοµοτηνή στο κέντρο του 
διεθνούς επενδυτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος».
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