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Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τη
διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση των Περιφερειακών Κρατικών Αερολιμένων και με
ανακοίνωσή της κάνει γνωστή την αντίθεσή της σε μια τέτοια προοπτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανηπειρωτικής έχει ως εξής:

«Τα Περιφερειακά Αεροδρόμια αποτελούν δημόσιο πλούτο και ως εκ τούτου δε μπορεί να
αποτελούν λεία του ΤΑΙΠΕΔ και των επίδοξων «επενδυτών». Τα Περιφερειακά Αεροδρόμια,
είναι απόλυτα κερδοφόρες και βιώσιμες επιχειρήσεις υπό δημόσιο έλεγχο και διοίκηση,
ενισχύουν σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα
φορολογούμενο και έχουν άμεσες δυνατότητες αύξησης της αποδοτικότητας - κερδοφορίας
τους. Αλλά ακόμη κι αν δεν ήταν έτσι, αποτελεί απόλυτη υποχρέωση του κράτους να
δημιουργεί και διατηρεί εκείνες τις δομές που θα δίνουν τη δυνατότητα στην εξυπηρέτηση
των λαϊκών μαζών με ασφάλεια και χαμηλό κόστος. Θεωρούμε ότι τα αεροδρόμια είναι
καίριας σημασίας αναπτυξιακές υποδομές του ελληνικού κράτους και η ιδιωτικοποίησή
τους, όχι μόνο θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στις τοπικές μικροοικονομίες, όχι μόνο θα
συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας αλλά θα δημιουργήσει κενό και σε
ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η λειτουργία των αεροδρομίων με αυτή τη μορφή θα ανεβάσει
το κόστος μεταφοράς, το οποίο θα φορτωθεί στο λαό, θα οδηγήσει εργαζόμενους στην
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απόλυση και την ανεργία. Το ίδιο αφορά και στην ασφάλεια των πτήσεων, αφού η λογική
του μέγιστου κέρδους από τον ιδιώτη επενδυτή είναι σίγουρο ότι συμβάλλει σε βάρος της
ασφάλειας.

Θεωρούμε θεσμική και ηθική υποχρέωσή μας, να υπερασπιστούμε τη δημόσια περιουσία του
ελληνικού κράτους, να συμπαρασταθούμε στους συμπατριώτες μας εργαζόμενους και να
υπερασπιστούμε συνολικά την ακεραιότητα των κοινόχρηστων αναπαλλοτρίωτων
πραγμάτων αυτής της πολιτείας.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση να προβεί στην κατάργηση του αντισυνταγματικού ΤΑΙΠΕΔ και
να ακυρώσει άμεσα τις δρομολογούμενες ιδιωτικοποιήσεις των Περιφερειακών Κρατικών
Αερολιμένων ακόμα δε, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα ως Έλληνες
πολίτες για το σκοπό αυτό. Η επιζήμια ιδιωτικοποίηση των Αεροδρομίων, που προκλητικά
αγνοεί τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, δεν θα περάσει».
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