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Γιαννης Μπρουτζής

µε προσφορά 40,4 εκατ. δολαρίων. Τα ανταλλακτικά των 
αεροπλάνων έχουν ηµεροµηνία λήξης, όπως τα τρόφι-
µα και τα φάρµακα. Για να περιορίζεται ο κίνδυνος 
ατυχηµάτων, εξαρτήµατα στις µηχανές, διακόπτες κ.ά. 
αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι 
αντικαταστάσεις γράφονται σε ειδικό βιβλίο που υπάρ-
χει σε κάθε αεροπλάνο και έπειτα από τους σχετικούς 
ελέγχους οι Αρχές δίνουν την έγκριση να εκτελεί πτήσεις. 

Ληγµένα ανταλλακτικά
Ο τεχνικός σύµβουλος για την πώληση, η επίσης γαλ-
λική SL Engineering & Services, ελέγχει τα τέσσερα 
αεροπλάνα -που παραµένουν σταθµευµένα στο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος»- και διαπιστώνει ότι έχουν λήξει 
πολλά ανταλλακτικά. Τα αεροσκάφη δεν είναι σε θέση 
να πετάξουν και η εκτίµηση της αξίας τους κατεβαίνει 
δραµατικά. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή επιλέγει την 
προσφορά της Apollo Aviation Group που είναι στα 
40,4 εκατ. δολάρια (περίπου 32 εκατ. ευρώ). Αλλη επι-
λογή δεν υπήρχε, καθώς οι υπόλοιπες τρεις προσφορές 
ήταν στα 35, 33 και 24 εκατ. δολάρια. 

Στο µεταξύ η Apollo επεδίωκε να µεταφέρει τα 
αεροπλάνα στο εξωτερικό προκειµένου να τα διαλύσει 
σε κάποια βάση που διέθετε. Τον Αύγουστο του 2011 
ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται, αλλά τα αεροσκάφη δεν 
είναι σε θέση να πετάξουν. Η εταιρεία αρχίζει τις δια-
πραγµατεύσεις µε το ∆ηµόσιο ζητώντας µείωση του 
τιµήµατος. Η Lazard ωστόσο, ως σύµβουλος του ∆ηµο-

σίου, επισηµαίνει ότι αν γίνουν αξιόπλοα, τότε το Ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο θα πρέπει να πληρώσει άλλα 47 εκατ. 
δολάρια.

Οσο γίνεται αυτή η συζήτηση η κυβέρνηση, η οποία 
το 2011 εφαρµόζει το δεύτερο µνηµόνιο, εξοικονοµεί 
11,8 εκατ. ευρώ για να ξεπληρώσει στην Credit Agricole 
τη χρονοµίσθωση των δύο Airbus. Το υπουργείο Υπο-
δοµών θα βρει τον Σεπτέµβριο του 2011 επιπλέον 12,5 
εκατ. ευρώ για να ξεπληρώσει και στη Royal Bank of 
Scotland τη χρονοµίσθωση των άλλων δύο Airbus. Στο 
µεταξύ, η υπό εκκαθάριση εταιρεία Ολυµπιακές Αε-
ρογραµµές -δηλαδή και πάλι το Ελληνικό ∆ηµόσιο- από 
το 2009 συνεχίζει να πληρώνει κάθε µήνα 60.000-80.000 
ευρώ για στάθµευση, ασφάλιση, ελάχιστη συντήρηση 
κ.λπ. των τεσσάρων αεροπλάνων. 

Η πώληση των τεσσάρων Airbus είναι ενταγµένη 
στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και είναι υποχρέω-
ση της χώρας σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πρό-
γραµµα που έχει συµφωνηθεί µε την τρόικα. Επιτέλους, 
τον ∆εκέµβριο του 2011 η ∆ιυπουργική Επιτροπή 
εγκρίνει την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πώλη-
ση των τεσσάρων αεροπλάνων. 

Τον Ιανουάριο του 2012 ο τότε υφυπουργός Υπο-
δοµών κ. Γιάννης Μαγκριώτης διαβεβαιώνει τη Βου-
λή ότι ολοκληρώθηκε η πώληση των Airbus και 
αποµένουν πλέον από τον στόλο της Ο.Α. µόνον 
τέσσερα παλιά Boeing, τα οποία προορίζονται για 
εκθέµατα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο 

υπό ίδρυση Πολιτιστικό Κέντρο της Ο.Α.! 
Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος δεν θα προωθήσει στη 

Βουλή για κύρωση την Κοινή Υπουργική Απόφαση για 
την πώληση, ενώ η Apollo εξακολουθεί να ζητά µείωση 
του τιµήµατος επειδή τα αεροπλάνα δεν πετάνε και 
πρέπει να τα διαλύσει στο «Ελ. Βενιζέλος». Η σκυτάλη 
περνά στον κ. Γιάννη Στουρνάρα και είναι µία από τις 
πρώτες αποφάσεις που θα υπογράψει ως υπουργός 
Οικονοµικών µια Κυριακή του Ιουλίου του 2012. Θα 
ακουστούν µάλιστα τότε και φωνές πολιτικής κριτικής 
επειδή δεν πήγε την απόφαση για επικύρωση στη 
Βουλή, αλλά την υπέγραψε ο ίδιος. Μετά την απόφαση 
Στουρνάρα, η Apollo παίρνει τα δύο από τα τέσσερα 
αεροπλάνα και το ∆ηµόσιο εισπράττει (επιτέλους) 10,1 
εκατ. δολάρια για το καθένα.

Εναν χρόνο µετά, την περασµένη Τετάρτη, ο πρόε-
δρος του ΤΑΙΠΕ∆ κ. Στέλιος Σταυρίδης έβαλε τέλος 
στην εξευτελιστική αυτή υπόθεση για το ελληνικό 
κράτος, αποφασίζοντας την πώληση των άλλων δύο 
αεροπλάνων αντί 18,1 εκατ. δολαρίων. Προηγουµένως 
χρειάστηκε να έρθει σε συµφωνία µε την Apollo, η 
οποία ζητούσε να πληρώσει για τα Airbus που δεν 
πετάνε µειωµένο τίµηµα στα 17,2 εκατ. Αποµένει 
ακόµη να πληρώσουµε επιπλέον περίπου 60.000 ευρώ 
για φύλαξη, συντήρηση κ.λπ. των αεροσκαφών κατά 
το επόµενο δίµηνο, µέχρι το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
δώσει την έγκρισή του για την πώληση και να απαλλα-
γούµε οριστικά.
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∆ΟΛΑΡΙΩΝ

2008
Η Κοµισιόν 
εγκρίνει
το σχέδιο 
Χατζηδάκη
για την 
αναδιάρθρωση 
της Ολυµπιακής 
Αεροπορίας 

2009 
Ολοκληρώνεται 
το σχέδιο για την 
Ολυµπιακή και 
τα 4 Airbus 
«παρκάρουν» 
στο «Ελ. 
Βενιζέλος» 

2010
Πράσινο φως 
από κυβέρνηση 
Παπανδρέου για 
τον διαγωνισµό 
πώλησης των 
Airbus, ο οποίος 
ακυρώνεται λόγω 
αποχωρήσεων 
και αποκλεισµών

2011
Ο διαγωνισµός 
ολοκληρώνεται, 
η Apollo
 Aviation Group 
κρίνει «µη 
αξιόπλοα» τα 
αεροσκάφη και 
πιέζει για µείωση 
της τιµής 

2012
Ολοκληρώνεται 
η πώληση των 
δύο από τα 
τέσσερα 
αεροσκάφη

2013
Το ∆ηµόσιο 
πουλά και
τα άλλα δύο 
αεροσκάφη
στην Apollo
που δεν πετάνε

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΤΩΝ AIRBUS

χρειαστηκαν 5 χρονια για να τα «σκοτωσουν»
Το 2010 η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να κερδίσει 180 εκατ. ευρώ και το 2013 κατέληξε να εισπράξει μόλις 38,3 εκατ. $- Αν συνυπολογίσουμε το κόστος της χρονομίσθωσης και της φύλαξης-συντήρησης, μπήκε και μέσα


