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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Καστέλλι, υπεγράφη η Σύμβαση Παραχώρησης του έργου:« Μελέτη,
Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου
Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και
Χρηματοδότηση των Οδικών Συνδέσεων αυτού» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο
Σπίρτζη και του Παραχωρησιούχου « ARIADNE AIRPORT GROUP ».
Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας στον χαιρετισμό - ομιλία
του , ανέφερε :
«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Καστέλλι και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας,
σε ένα τόπο με σημαντική ιστορία από τα αρχαία χρόνια, ένα τόπο με εύφορη γη, ένα
τόπο με φιλόξενους και εργατικούς κατοίκους. Ο Δήμος μας επιλέχτηκε να
φιλοξενήσει ένα μεγάλο - εθνικής εμβέλειας έργο αυτό του Νέου Αεροδρομίου. Με
την υπογραφή σε λίγο, της σύμβασης Κατασκευής και Λειτουργίας του Νέου
Αεροδρομίου Καστελλίου, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια μέρα σταθμό τόσο για το
Δήμο και τους κατοίκους του, όσο και για ολόκληρη την Κρήτη. Για πολλούς τούτη η
ώρα ήταν ένα όνειρο που σήμερα γίνεται πράξη.
Ένα όνειρο που ξεκίνησε το 2003 με την εξαγγελία της τότε πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Μεταφορών κ.Βερελή και κ. Στρατάκη. Έπειτα από πολλές εξαγγελίες,
αναβολές και ακόμη περισσότερα εμπόδια, το έργο αυτό γίνεται πράξη σήμερα, μετά
από 16 ολόκληρα χρόνια, χάρη στις συστηματικές ενέργειες του παρευρισκόμενου
υπουργού - γεγονός που πρέπει να του αναγνωρίσουμε δημόσια-.
Το Νέο Αεροδρόμιο, αποτελεί ένα έργο υποδομής, που επηρεάζει και
επαναπροσδιορίζει αναμφίβολα τα μέχρι τώρα περιβαλλοντικά, οικονομικά και
κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, όπως συμβαίνει εξάλλου σε κάθε μεγάλο έργο.
Στόχος της Δημοτικής αρχής από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψης των
καθηκόντων της, στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν και

παραμένει μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο διεκδικήσεων και παρεμβάσεων, η αύξηση
των θετικών και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή και
λειτουργία του Νέου Αεροδρομίου.
Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και του
παρευρισκόμενου υπουργού αλλά και στα πλαίσια της υπογραφής της σημερινής
σύμβασης καταφέραμε να κατοχυρώσουμε :
 Το 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων εκ των οποίων το 1% απ΄ ευθείας
στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και άλλο 1% για έργα και κοινωνικές δράσεις
υπερτοπικής εμβέλειας στο σύνολο των όμορων Δήμων.
 Εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο.
 Μεγαλύτερος κοινωνικός έλεγχος και συμμετοχή του δημοσίου.
 Αρχιτεκτονική μελέτη για να δέσει με τον τόπο ο νέος σταθμός.
 Ο βιολογικός σταθμός του Αεροδρομίου θα συνδεθεί και θα εξυπηρετεί
όλους τους όμορους οικισμούς.
 Ανεξάρτητος μηχανικός με τη διαδικασία διεθνούς προκήρυξης.
 Εγκατάσταση σταθμού ελέγχου των ρύπων και των θορύβων.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε με κυρίαρχο:
 το θέμα των απαλλοτριώσεων.
Ένα μεγάλο θέμα κυρίως για τους ανθρώπους που χάνουν το μεγαλύτερο μέρος
της περιουσίας τους και μένουν ακτήμονες στον τόπο τους.
Ελπίζω όπως έχετε δεσμευτεί κ. Υπουργέ, αλλά και με τη στήριξη των πολιτικών
κομμάτων και των παρευρισκόμενων βουλευτών, να βρούμε τη χρυσή τομή στα
πλαίσια της πρότασης που σας έχουμε καταθέσει, ώστε τουλάχιστον να έχουν την
δυνατότητα με βάση το ύψος της αποζημίωσης να αντικαταστήσουν τις περιουσίες
τους άμεσα.
Δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το τοπικό
χωροταξικό σχέδιο της περιοχής.
Αναμένουμε εδώ και αρκετά χρόνια -και ελπίζω να κλείσει άμεσα- την


χρηματοδότηση της μελέτης για το τοπικό χωρικό σχέδιο του Δήμου που θα
καθορίσει τις χρήσεις γης ώστε με την έναρξη του έργου να προστατέψουμε την
περιοχή από την άναρχη δόμηση.
Ο συντοπίτης μας υπουργός κ. Σταθάκης έχει ήδη δεσμευτεί ότι ο Δήμος Μινώα
Πεδιάδας θα αποτελέσει τον πρώτο Δήμο στη χώρα ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί για
να εκπονήσει το τοπικό χωροταξικό του σχέδιο.


Για να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των ωφελειών, και να αμβλυνθούν οι
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, με εστιασμένες παρεμβάσεις στους επιμέρους
τομείς, αλλά και θεσμικές δράσεις .
Στη βάση αυτή έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Κρήτης για την προκήρυξη της μελέτης από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου του

Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας εκτός από
τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής για την ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να
στηρίξει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και τον ομαλό μετασχηματισμό της
τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.
Προσβλέπουμε στην έγκριση από τα συναρμόδια υπουργεία της
χρηματοδότησης των δράσεων του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος.
Στο πλαίσιο διεκδικήσεων που ομόφωνα έχει αποφασίσει το Δημοτικό μας
Συμβούλιο, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ :
- στην Εντοπιότητα των προσλήψεων,
- στην πλήρη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων με βάση και τις προτάσεις
των τοπικών υπηρεσιών,
- τη συμμετοχή του εκάστοτε Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα
στέλνει το μήνυμα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.
Υπάρχουν σαφώς πολλά ακόμη ανοιχτά ζητήματα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι
μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο θα καταφέρουμε να δρομολογήσουμε και να
υλοποιήσουμε εφόσον κοινός στόχος όλων μας – κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων,
εταιρίας και φορέων- είναι ο σεβασμός της περιοχής και των κατοίκων της.
Η σημερινή ημέρα αποτελεί την ολοκλήρωση μίας προσπάθειας πολλών χρόνων και
την ίδια στιγμή την αφετηρία μίας νέας εποχής για τον τόπο και τους κατοίκους.
Επιτέλους ένα μεγάλο έργο δρομολογείται στο νησί μας.
Η πρόοδος και η ανάπτυξή του, επιβάλλουν εθνική συνεννόηση, τη στήριξη όλων
των πολιτικών κομμάτων και των Βουλευτών αλλά και των επιστημονικών φορέων
που διαχρονικά έχουν τοποθετηθεί θετικά στο έργο, με τις ιδέες και τις προτάσεις
τους.
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους.
Υπάρχει εξάλλου και το μεγάλο θέμα της αξιοποίησης του υφιστάμενου
Αεροδρομίου στο Ηράκλειο για να μην γίνει ένα νέο Ελληνικό.
Σε αυτό το θέμα είναι αυτονόητο η συμμετοχή μας σαν Δήμος μιας και το
περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα θα το υποστεί η περιοχή .
Στο επόμενο διάστημα, όλοι θα κριθούμε από τις πράξεις μας και ο χρόνος θα
δείξει αν πράγματι θέλαμε το έργο προς όφελος του λαού και του τόπου μας.
Προσβλέπω στην κοινή προσπάθεια όλων, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, αντίθετα όλα
κερδίζονται με σχεδιασμό, πρόγραμμα και αγώνες.
Το να παλεύεις για τον τόπο σου δεν είναι υποχρέωση, είναι καθήκον».

