
Περί άλλων συνεχίζει 
να τυρβάζει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ανα-
φορικά µε το θέµα 

της σύγκρουσης συµφερόντων, 
που έχει καταγγελθεί για τη 
σύµβαση παραχώρησης των 14 
ελληνικών περιφερειακών αε-
ροδροµίων στη γερµανική 
Fraport. 

Εδώ και µήνες, ευρωβουλευ-
τές όπως ο Φάµπιο Ντε Μάσι, 
από το γερµανικό Die Linke, 
αλλά και Ελληνες, όπως ο Νί-
κος Χουντής, ο Κώστας Χρυ-
σόγονος και ο Νότης Μαριάς 
έχουν προσπαθήσει να αποσπά-
σουν απαντήσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για κρίσιµες 
πτυχές του διαγωνισµού των 14 
αεροδροµίων, που αφορούν στο 
θέµα του ανταγωνισµού, της 
διαφάνειας της διαδικασίας και 
της πιθανής σύγκρουσης συµ-
φερόντων. Κορυφαίο «αγκάθι» 
της υπόθεσης, το οποίο έχει α-
ποφύγει επιµελώς να θίξει η 
Κοµισιόν, αποτελεί το γεγόνος 
ότι στη Fraport είναι µέτοχος η 
Lufthansa και ταυτοχρόνως µια 
θυγατρική της τελευταίας υπήρ-
ξε σύµβουλος του ΤΑΪΠΕ∆ για 
τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.

Υπενθυµίζεται ότι ο διαγω-
νισµός ξεκίνησε στις αρχές του 
2012 και οδήγησε τελικά στην 
ανακοίνωση του νικητή, που 
ήταν η κοινοπραξία Fraport AG 
και Slentel Ltd (συµφερόντων 
Κοπελούζου), το Νοέµβριο του 

2014. Παράλληλα, η ολοκλή-
ρωση της σύµβασης παραχώ-
ρησης τέθηκε ως ρητός όρος της 
συµφωνίας µε τους δανειστές, 
το καλοκαίρι του 2015.

Παρά το γεγονός ότι το ζή-
τηµα του ανταγωνισµού «έκλει-
σε» µε την οµόφωνη απόφαση 

της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
(7 Απριλίου 2016) να εγκρίνει 
τη σύµβαση παραχώρησης, πα-
ραµένει αναπάντητο το θέµα της 
σύγκρουσης συµφερόντων, που 
συνεχίζει ν’ απασχολεί την κοι-
νοβουλευτική διαδικασία της 
Ευρωβουλής.

Ας πάρουµε, όµως, τα πράγ-
µατα από την αρχή, ώστε να 
γίνει κατανοητό για ποιο λόγο 
η παρουσία της Lufthansa στη 
µετοχικη σύνθεση της Fraport 
είναι διπλά προβληµατική, σε 
ό,τι αφορά τα ελληνικά αερο-
δρόµια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΗΠΑ�ΚΑΝΑ∆Α

Το θέµα της παραχώρησης, 
αλλά κυρίως η διαδικασία πριν 
την παραχώρηση, µέχρι να γίνει 
ο διαγωνισµός, τράβηξε την 
προσοχή του UNITE HERE, ενός 
εργασιακού σωµατείου που εκ-
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Τo ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ O 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ∆ΗΣ
(alex1.mz@gmail.com)

Η Fraport, 
τα 14 αεροδρόµια 
και η Lu� hansa 
που «συµβούλευε» 

το ΤΑΪΠΕ∆
«∆εν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα», απαντά η Κοµισιόν στις 

αλλεπάλληλες εκκλήσεις ευρωβουλευτών να δώσει διευκρινίσεις για 
«σύγκρουση συµφερόντων», που καταγγέλθηκε -µεταξύ άλλων- και από 

το αµερικανοκαναδικό σωµατείο UNITE HERE

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, εκδόθηκε από τη ∆ιυπουργική 
Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων απόφαση 
µε την οποία η Lu� hansa Consulting παίρνει ρόλο  τεχνικού 
συµβούλου. Την απόφαση υπογράφει, µεταξύ άλλων, ο τότε 
υπουργός Οικονοµικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 

Ευάγγελος Βενιζέλος.

ελληνικών περιφερειακών αε-
ροδροµίων στη γερµανική 

Εδώ και µήνες, ευρωβουλευ-
, 

από το γερµανικό Die Linke, 
Νί-

Κώστας Χρυ-
Νότης Μαριάς 

έχουν προσπαθήσει να αποσπά-
σουν απαντήσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για κρίσιµες 
πτυχές του διαγωνισµού των 14 
αεροδροµίων, που αφορούν στο 
θέµα του ανταγωνισµού, της 
διαφάνειας της διαδικασίας και 
της πιθανής σύγκρουσης συµ-
φερόντων. Κορυφαίο «αγκάθι» 
της υπόθεσης, το οποίο έχει α-
ποφύγει επιµελώς να θίξει η 
Κοµισιόν, αποτελεί το γεγόνος 
ότι στη Fraport είναι µέτοχος η 
Lufthansa και ταυτοχρόνως µια 
θυγατρική της τελευταίας υπήρ-
ξε σύµβουλος του ΤΑΪΠΕ∆ για 
τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.

Υπενθυµίζεται ότι ο διαγω-
νισµός ξεκίνησε στις αρχές του 
2012 και οδήγησε τελικά στην 
ανακοίνωση του νικητή, που 
ήταν η κοινοπραξία Fraport AG 
και Slentel Ltd (συµφερόντων 
Κοπελούζου), το Νοέµβριο του 

σε» µε την οµόφωνη απόφαση Ευρωβουλής. δρόµια.



προσωπεί 270.000 εργαζόµε-
νους από τις ΗΠΑ και τον Κα-
ναδά, κυρίως στους τοµείς του 
τουρισµού, της εστίασης και των 
µεταφορών. Το τµήµα του 
UNITE HERE που ασχολείται 
µε το χώρο των αεροδροµίων 
εξέδωσε ανάλυση, η οποία επι-

κεντρώνεται σε τρία ζητήµατα 
που αφορούν στη συµφωνία 
του ΤΑΪΠΕ∆ µε τη Fraport: Το 
θέµα της κρατικής χρηµατοδό-
τησης, το θέµα του ανταγωνι-
σµού και το θέµα της σύγκρου-
σης συµφερόντων. Πιο συγκε-
κριµένα:

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το κείµενο αναφέρεται στα 
κοινοτικά κονδύλια, ύψους 195 
εκατ. ευρώ, που δόθηκαν σε τρία 
από τα 14 αεροδρόµια, αυτό της 
Θεσσαλονίκης, αυτό της Σκιάθου 
και αυτό των Χανίων, µέχρι και 
το 2013. ∆εδοµένου ότι µέχρι 

πρότινος, ο διαχειριστής των α-
εροδροµίων ήταν µόνον ο κρα-
τικός φορέας -δηλαδή η ΥΠΑ-, 
αρκούσε η δέσµευση των ελλη-
νικών Αρχών ότι «ο όρος της ά-
νευ διακρίσεων πρόσβασης εκ-
πληρώνεται επαρκώς». Για το 
λόγο αυτό, µεταξύ άλλων, η Κο-
µισιόν, το 2012, θεώρησε συµβα-
τή τη χρηµατοδοτική ενίσχυση 
των αεροδροµίων, παρά το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτηµα που τους 
προσέδιδε αυτή.

Ωστόσο, η εµφάνιση της 
Fraport άλλαξε τα δεδοµένα και 
-σύµφωνα µε τους αναλυτές του 
UNITE HERE- «είναι ξεκάθαρο 
ότι η εταιρεία, χωρίς να επιβα-
ρυνθεί µε το κόστος σχετικών ε-
πενδύσεων, θα επωφεληθεί άµε-
σα από τα 195 εκατ. ευρώ δηµο-
σίων επενδύσεων µε τη µορφή 
αναβαθµισµένων και εκτεταµέ-
νων εγκαταστάσεων, που ενισχύ-
ουν την ελκυστικότητα των αερο-
δροµίων Θεσσαλονίκης, Χανίων 
και Σκιάθου για τους αεροµετα-
φορείς».

Αλλωστε, συνεχίζουν οι ανα-
λυτές «είναι λογικό να πιστεύου-
µε ότι η ΥΠΑ, ένας δηµόσιος 
φορέας, και η Fraport, µια εται-
ρεία που σχεδόν κατά το ήµισυ 
είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας, έχουν 
διαφορετικούς στόχους στη δια-
χείριση των αεροδροµίων». Γι’ 
αυτό «η Κοµισιόν θα έπρεπε να 
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Ανεξάρτητα από την 
πολιτική συζήτηση 

για την πορεία που οδή-
γησε στην παραχώρηση 
των αεροδροµίων, η ίδια 
η Fraport προσπαθεί να 
προσδώσει θετικό στίγµα 
στην παρουσία της στην 
Ελλάδα, ανακοινώνο-
ντας και τις 500 θέσεις 
εργασίας, που θα «ανοί-
ξουν» το πρώτο εξάµηνο. 
Ο διευθύνων σύµβουλος 
της Fraport Greece, 
Αλεξάντερ Τσίνελ, 
χαιρέτισε στα τέλη Μα-
ΐου, την επικύρωση της 
σύµβασης παραχώρησης 
από τη Βουλή, ενώ -σε 
συνέντευξή του στην 
Deutsche Welle- επέµενε 
ότι δεν πρόκειται για πώ-
ληση, διότι «η κυριότητα 
παραµένει στο ελληνικό 
δηµόσιο», καθώς και ότι 
«ο διαγωνισµός ήταν 
δηµόσιος, υψηλού επιπέ-
δου και έγινε υπό πλήρη 
διαφάνεια».
Ο Τσίνελ εκθείασε 
επίσης την Ελλάδα ως 
τουριστικό προορισµό, 
τονίζοντας ότι «Εµπι-
στευόµαστε την Ελλάδα 
100%, εµπιστευόµαστε το 
προϊόν “Ελλάδα”. Σήµε-
ρα, µπορείτε να ταξιδέψε-
τε σ’ όλο τον κόσµο, στην 
Ταϊλάνδη, στη Ν. Αµερι-
κή, να κάνετε διακοπές 
παντού. Αλλά νοµίζω ότι 
η Ελλάδα έχει καταφέρει 
κάτι ιδιαίτερο, ένα ιδιαί-
τερο συναίσθηµα ζωής, 
που αλλάζει από νησί 
σε νησί, από περιοχή σε 
περιοχή. Η Ελλάδα είναι 
brand name, κι αυτό 
θέλουµε να ενισχύσουµε 
και να προωθήσουµε, 
µαζί µε τις ελληνικές του-
ριστικές επιχειρήσεις».
Σηµειώνεται ότι, σύµφω-
να µε τοποθέτηση του 
επικεφαλής της Fraport 
στη Γερµανία, Στέφαν 
Σούλτε, η εταιρεία εκτι-
µά ότι τα αεροδρόµια θα 
της αποφέρουν έσοδα 
περίπου 100 εκατ. ευρώ 
το 2017 και ότι για την 
ολοκλήρωση της επέν-
δυσης θα χρειαστούν 
κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. 
ευρώ.

�Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ 
BRAND NAME�

Στην παρ. 5.2(β) της πρόσκλησης του ΤΑΪΠΕ∆ (1 Απριλίου 2013) για τη διαχείριση των 14 περιφερει-
ακών αεροδροµίων της χώρας αναφέρεται ότι υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων µόνο αν το ποσοστό 
µιας αεροπορικής εταιρείας στον ενδιαφερόµενο επενδυτή είναι 15% και άνω. Ετσι δικαιολογήθηκε 

τυπικά το 8,44% που κατέχει η Lu� hansa στη Fraport.

Στην παρ. 5.2(β) της πρόσκλησης του ΤΑΪΠΕ∆ (1 Απριλίου 2013) για τη διαχείριση των 14 περιφερει-Στην παρ. 5.2(β) της πρόσκλησης του ΤΑΪΠΕ∆ (1 Απριλίου 2013) για τη διαχείριση των 14 περιφερει-Στην παρ. 5.2(β) της πρόσκλησης του ΤΑΪΠΕ∆ (1 Απριλίου 2013) για τη διαχείριση των 14 περιφερει-Στην παρ. 5.2(β) της πρόσκλησης του ΤΑΪΠΕ∆ (1 Απριλίου 2013) για τη διαχείριση των 14 περιφερει-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙ∆Α



επανεξετάσει αν οι ενδεχόµενες 
αρνητικές συνέπειες στον αντα-
γωνισµό και το εµπόριο είναι 
µεγαλύτερες από τα οφέλη προς 
το κοινό συµφέρον».

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τα 14 αεροδρόµια της σύµ-
βασης απορροφούν το 49,1% 
της επιβατικής κίνησης της χώ-
ρας, σύµφωνα µε τα στοιχεία για 
το 2014, µε το υπόλοιπο 34% 
να µένει στο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» και το 14% στο αεροδρό-
µιο του Ηρακλείου. Ετσι, «επιλέ-
γοντας µόνο ένα κονσόρτσιουµ 
να διαχειρίζεται και να διοικεί 
όλα τα 14 περιφερειακά αερο-
δρόµια δίνει σε αυτή την εταιρεία 
τον έλεγχο της µισής επιβατικής 
κίνησης της Ελλάδας», κάτι που 
της επιτρέπει να «ασκεί ανισο-
µερή επιρροή στον αεροπλοϊκό 
τοµέα» της χώρας. Το UNITE 
HERE αιτιολογεί τη θέση αυτή, 
επικαλούµενο παρόµοιο πόρισµα 
της βρετανικής Επιτροπής Αντα-
γωνισµού για την υπόθεση της 
ιδιοκτησίας επτά αεροδροµίων 
του Ηνωµένου Βασιλείου από 
την British Airports Authority 
- BAA (σήµερα Heathrow 
Airport Holdings). 

Πράγµατι, το Μάρτιο του 
2009, η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
του Ηνωµένου Βασιλείου έδωσε 
εντολή στην BAA να πουλήσει 
τρία από τα αεροδρόµιά της (το 
Στάνστεντ, το Γκάτγουικ και αυ-
τό της Γλασκώβης ή του Εδιµ-
βούργου). Μέχρι τα τέλη του 
2013, και τα τρία αεροδρόµια 
είχαν αλλάξει ιδιοκτήτη.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Το τρίτο και προφανώς πιο 
σκανδαλώδες στοιχείο της υπό-
θεσης των 14 αεροδροµίων είναι 
ο ρόλος της γερµανικής αεροπο-
ρικής εταιρείας Lufthansa, η ο-
ποία κατέχει το 8,44% της 
Fraport. Ταυτόχρονα, ωστόσο, 
τυγχάνει και µητρική εταιρεία της 

συµβουλευτικής Lufthansa 
Consulting, η οποία υπήρξε σύµ-
βουλος του ΤΑΪΠΕ∆. Μα απλά 
λόγια, ένας εκ των µετόχων της 
εταιρείας, που «πήρε» τα αερο-
δρόµια, είχε πρόσβαση στη δια-
δικασία του διαγωνισµού.

Πράγµατι, ανατρέχοντας στις 
ανακοινώσεις της κυβέρνησης 
Παπαδήµου, στις αρχές του 
2012, διαπιστώνει κανείς ότι η 
Lufthansa Consulting ορίστηκε 
από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι-
κοποιήσεων ως επίσηµος σύµ-
βουλος του ΤΑΪΠΕ∆, συµµετέχο-
ντας σε κοινοπραξία µαζί µε τις 
εταιρείες «Γραφείο ∆οξιάδη Σύµ-

βουλοι για Ανάπτυξη & Οικιστική 
Α.Ε.» και «Alanna Consulting 
G r o u p »  ( α π ό φ α σ η 
200/25.01.2012 των υπουργών 
Οικονοµικών, Ευ. Βενιζέλου, 
Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοΐδη, Υ-
ποδοµών, Μ. Βορίδη, Πολιτι-
σµού, Π. Γερουλάνου, Εργασίας 
Γ. Κουτρουµάνη και Περιβάλ-
λοντος Γ. Παπακωνσταντίνου). 
Στην κοινοπραξία ανατέθηκε το 
έργο «του τεχνικού-κυκλοφορια-
κού συµβούλου».

Παράλληλα, σε δελτίο Τύπου 
της 4ης Ιουνίου 2012, η ίδια η 
εταιρεία ανέφερε ότι ανέλαβε να 
«παίξει σηµαντικό ρόλο στην ε-
τοιµασία της προκήρυξης του 

διαγωνισµού», ενώ και στην προ-
κήρυξη του ΤΑΪΠΕ∆, µε ηµερο-
µηνία 1 Απριλίου 2013, αναφέ-
ρεται ότι «το ΤΑΪΠΕ∆ διόρισε τις 
εταιρείες Lufthansa Consulting 
GmbH, ∆οξιάδης και Συνεργάτες 
Α.Ε. και Alanna Consulting Group 
(από κοινού οι “Τεχνικοί Σύµβου-
λοι”) ως τεχνικούς συµβούλους 
σε σχέση µε τη ∆ιαγωνιστική ∆ι-
αδικασία και τη Συναλλαγή».

Λαµβάνοντας υπόψη τα πα-
ραπάνω, το αµερικανοκαναδικό 
σωµατείο θεωρεί ότι υπάρχει 
ζήτηµα σύγκρουσης συµφερό-
ντων (conflict of interest), που 
µπορεί να «εµποδίσει τον αντα-
γωνισµό». 

ΤΟ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ 15 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
Στην πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων του ΤΑΪΠΕ∆ προβλέ-
πεται ρητά ότι: «Κάθε ενδιαφε-
ρόµενος θα επιβεβαιώσει ότι δεν 
υπάρχει παρούσα ή πιθανή σύ-
γκρουση συµφερόντων, η οποία 
θα µπορούσε να επηρεάσει την 
ικανότητά του να παράσχει πρό-
σβαση στα αεροδρόµια και στις 
εγκαταστάσεις τους σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους χρήστες 
χωρίς διακρίσεις (τέτοια µελλο-
ντική σύγκρουση συµφερόντων 
θα ήταν, για παράδειγµα, η ση-
µαντική συµµετοχή σε µία αερο-
πορική εταιρεία ή εάν µία αερο-
πορική εταιρία κατέχει σηµαντι-

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
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Αεροπλανικά... 
κόλπα

Μ.Κ.

Αεροπλανικά... 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙ∆Α

Η Fraport, τα 
14 αεροδρόµια 

και η 
Lufthansa που 
«συµβούλευε» 

το ΤΑΪΠΕ∆

Μ.Κ.Μ.Κ.

Σύµφωνα µε 
την έκθεση του 
αµερικανοκαναδικού 
σωµατείου UNITE 
HERE, «η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανταγωνισµού 
δεν πρέπει να περιµένει 
να ξεκινήσει η 
κοινοπραξία της Fra-
port τη διαχείριση των 
14 αεροδροµίων, πριν 
αξιολογήσει πιθανά 
θέµατα ανταγωνισµού 
[...]. Ζητάµε συνεπώς 
την αξιολόγηση των 
ακόλουθων θεµάτων: 1. 
Κρατική χρηµατοδότηση 
ασύµβατη µε 
την Εσωτερική 
Αγορά, 2. Κίνδυνος 
µονοπωλιακού ελέγχου 
επί του ελληνικού 
τοµέα αεροπλοΐας, 3. 
Πολλαπλές συγκρούσης 
συµφερόντων στη 
διαδικασία του 
διαγωνισµού».

Οι ευρωβουλευτές Νότης Μαριάς, Νίκος Χουντής και Κώστας Χρυσόγονος.



«Μυρίζει οικονοµική κερδοσκο-
πία» και «ευνοιοκρατία» η 
υπόθεση της σύµβασης πα-
ραχώρησης των 14 αεροδρο-

µίων, επισηµαίνει Στο ΧΩΝΙ ο Φάµπιο ντε 
Μάσι. Ο ευρωβουλευτής της γερµανικής Αρι-
στεράς κατηγορεί την Κοµισιόν ότι «δεν απαντά 
πειστικά στα ζητήµατα» της συµφωνίας, που έ-
χουν σχέση µε τον ανταγωνισµό ενώ θεωρεί 
ότι συνολικά το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων που 
προβλέπονται από το µνηµόνιο είναι αποτέλεσµα 
πολιτικών πιέσεων.

Πώς έχετε αντιµετωπίσει εσείς και άλλοι 
ευρωβουλευτές από το Die Linke το θέ-
µα της παραχώρησης των 14 αεροδρο-
µίων;

Το Die Linke θεωρεί ότι το µνηµόνιο επιβλή-
θηκε στην Ελλάδα µε εκβιασµό και η ιδιωτικο-
ποίηση δηµόσιας περιουσίας κλέβει από τον 
ελληνικό λαό αυτό που του ανήκει. Ακόµα και 
οικονοµικά, η ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων 
είναι λάθος. ∆ιότι, πρώτα απ’ όλα, στερεί από το 
ελληνικό κράτος τα περιουσιακά στοιχεία που 
µπορούν να του αποφέρουν εισόδηµα. ∆εύτερον, 
ιδιωτικοποιήσεις κατά τη διάρκεια ύφεσης είναι 
παράλογες γιατί ευνοούν τις τιµές ξεπουλήµατος. 
Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι σε 
απόγνωση και πρέπει να δεχθεί κάθε τίµηµα 
που ορίζει η τρόικα.

∆εδοµένου ότι η Lufthansa Consulting 
είχε λόγο στην ετοιµασία της προκήρυ-
ξης για λογαριασµό του ΤΑΪΠΕ∆, µπο-
ρεί να υποθέσει κανείς ότι ο διαγωνι-
σµός σχεδιάστηκε σχεδόν φωτογραφι-
κά ώστε να ταιριάζει στο προφίλ της 
Fraport;

Υπάρχει ξεκάθαρη σύγκρουση συµφερόντων. 
Η θυγατρική της Lufthansa συµβουλεύει από 
τη µια το ΤΑΪΠΕ∆ και από την άλλη η Fraport 
-στην οποία η Lufthansa έχει µετοχές- κερδίζει 
το διαγωνισµό. Αυτή η συµφωνία δίνει στη 
Fraport και τον εταίρο της ισχυρή επιρροή σε 
ολόκληρο τον κλάδο µεταφορών της Ελλάδας 
για τα επόµενα 40 χρόνια. Μπορούν να υπολο-
γίζουν σε περίπου 20 δισ. ευρώ κέρδη. Αυτό 
«µυρίζει» οικονοµική κερδοσκοπία και το είδος 
της ευνοιοκρατίας «ηµετέρων», που η γερµανι-
κή κυβέρνηση καταλογίζει συχνά στην Ελλάδα.

 Θέµατα κυριαρχίας της αγοράς, κρατι-
κής βοήθειας και σύγκρουσης συµφε-
ρόντων έχουν τεθεί από το αµερικανο-
καναδικό σωµατείο Unite Here. Εχει 
λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή αυτά τα θέµατα;

Η Κοµισιόν δεν απαντά πειστικά σε αυτά τα 
ζητήµατα. Κατέθεσα ερώτηση σχετικά µε το κα-
τά πόσο η συµφωνία τηρεί την κοινοτική νοµο-

θεσία περί ανταγωνισµού και αν υπάρχει οποια-
δήποτε σύγκρουση συµφερόντων. Το µόνο που 
απάντησε ήταν ότι το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέ-
δριο ενέκρινε τη συµφωνία και ότι δεν υπάρχει 
σύγκρουση συµφερόντων επειδή η Lufthansa 
κατέχει λιγότερο από το 15% της Fraport. Επίσης 
[απάντησε] ότι η Fraport διαβεβαίωσε πως δεν 
υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων. Για ποιο λό-
γο, όµως, η Fraport να πει κάτι διαφορετικό; 

Πιστεύετε ότι η συµφωνία ήταν προϊόν 
της πολιτικής πίεσης προς την ελληνι-
κή κυβέρνηση να δεχθεί κάτι που συµ-
φώνησε η προηγούµενη, το 2013;

Ολόκληρη η πτυχή των ιδιωτικοποιήσεων 
στο µνηµόνιο έχει να κάνει µε πολιτική πίεση. 
Θυµηθείτε ότι ο Γερµανός υπουργός Οικονοµι-
κών, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε πρώτος πρότεινε 
να µπουν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σε 
ταµείο στο Λουξεµβούργο, το οποίο θα ήταν υπό 
τη διεύθυνση γερµανικής τράπεζας. Οι όροι της 
συµφωνίας για το αεροδρόµιο δεν είναι διόλου 
ευνοϊκοί για το ελληνικό δηµόσιο και τον ελλη-
νικό λαό. Εδώ ταιριάζει απόλυτα το µότο «ιδιω-
τικοποιήστε τα κέρδη αλλά κοινωνικοποιήστε τα 
κόστη». Τέτοιες συµφωνίες γίνονται µόνο σε 
περιβάλλον οικονοµικού εκβιασµού. 

Ποια είναι τα επόµενα βήµατα στο ευ-
ρωκοινοβούλιο;

Το ευρωκοινοβούλιο έτσι κι αλλιώς δεν έχει 
λόγο στο µνηµόνιο. Οπως ούτε ο ελληνικός λα-
ός είχε ούτε το ελληνικό κοινοβούλιο, µετά το 
ηρωικό ΟΧΙ του δηµοψηφίσµατος. Πάντως, θα 
συνεχίσουµε να πιέζουµε την Κοµισιόν µαζί µε 
το Die Linke στο κρατίδιο της Εσσης, ώστε να 
αποκαλύψουµε όλες τις βρώµικες πτυχές της 
συµφωνίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΑΜΠΙΟ ΝΤΕ ΜΑΣΙ

«Ξεκάθαρη σύγκρουση 
συµφερόντων»
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κή συµµετοχή στον ενδιαφερό-
µενο. Για τους σκοπούς της πα-
ρούσας παραγράφου, οποιαδή-
ποτε συµµετοχή στο µετοχικό ή 
εταιρικό κεφάλαιο άνω του 
15,0% θεωρείται ως σηµαντική 
συµµετοχή)» (παρ. 5.2β).

Ετσι, τυπικά δεν προκύπτει 
σύγκρουση συµφερόντων στην 
περίπτωση της Lufthansa, της 
οποίας το ποσοστό (8,44%) είναι 
µικρότερο του 15% που ορίζει η 
προκήρυξη.

Ωστόσο, όπως σχολιάζουν οι 
ερευνητές του UNITE HERE, «δεν 
υπάρχει αιτιολογικό ή επεξήγηση 
γιατί το ποσοστό ιδιοκτησίας κά-
τω του 15% δεν θεωρείται “ση-
µαντική συµµετοχή”». Και δεν 
είναι µόνο το ποσοστό που δηµι-
ουργεί προβληµατισµούς. Η 
Lufthansa είναι ο µεγαλύτερος 
εργοδότης στο κρατίδιο της Εσ-
σης -που κατέχει το 31,32% της 
Fraport- και µια από τις µεγαλύ-
τερες επιχειρήσεις στην πόλη της 
Φρανκφούρτης, η οποία κατέχει 
το 20% της Fraport. Οπερ ση-
µαίνει ότι η πολιτική ηγεσία του 
κρατιδίου και της πόλης έχουν 
κάθε λόγο να στηρίζουν τα συµ-
φέροντα του µικρότερου µετόχου 
-δηλαδή της Lufthansa- στις 
στρατηγικές επιλογές της Fraport.

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί 
απόφαση της υπηρεσίας πολιτι-
κής αεροπορίας της Ινδίας, σχε-
τικά µε την παραχώρηση της 
διαχείρισης του αεροδροµίου του 
Τσενάι, τον Ιούλιο του 2015. Τό-
τε, η Αρχή όρισε ότι προκύπτει 
«σύγκρουση συµφερόντων στη 
διαδικασία του διαγωνισµού, αν 
ο ενδιαφερόµενος ή σχετιζόµενος 
µε αυτόν έχει συµµετάσχει ως 
σύµβουλος στην Αρχή για την 
προετοιµασία των εγγράφων, του 
σχεδιασµού ή των τεχνικών προ-
διαγραφών της παραχώρησης».

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
Τίποτε από τα παραπάνω, ό-

πως φαίνεται, δεν έχει απασχο-
λήσει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία υποτίθεται 
πως λειτουργεί ως θεµατοφύλα-
κας της διαφάνειας και του υγι-
ούς ανταγωνισµού, ιδίως σε τέ-
τοιου βεληνεκούς συναλλαγές 
εντός της Ε.Ε. Αυτό φάνηκε από 
τις κρούσεις ευρωβουλευτών που 
έγιναν τους τελευταίους µήνες:

Το Σεπτέµβριο του 2015, ο 
ευρωβουλευτής Φάµπιο ντε 
Μάσι, από το γερµανικό Die 
Linke,  κατέθεσε τρία ερωτήµατα:
● «Πώς κρίνει η Επιτροπή το ρό-
λο της Lufthansa, που -µέσω 
θυγατρικής της- πρώτα συµβου-

λεύει το ΤΑΪΠΕ∆ και µετά ο επεν-
δυτής στον οποίο έχει µετοχές 
κερδίζει το διαγωνισµό;
●  Κατά πόσο η Επιτροπή βλέπει 
σύγκρουση συµφερόντων και 
θεωρεί ότι έγιναν όλα σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία περί ανταγω-
νισµού;
●  Γιατί η ιδιωτικοποίηση των 
αεροδροµίων κατεγράφη ως προ-
απαιτούµενο στο µνηµόνιο και 
πώς ενεπλάκησαν αξιωµατούχοι 
της Γερµανίας στο θέµα;».

Εκ µέρους της Επιτροπής α-
πάντησε τελικά ο Επίτροπος Οι-
κονοµικών, Πιερ Μοσκοβισί, 
στις 17 Μαρτίου 2016, δηλαδή 
έξι(!) µήνες µετά. Ο κ. Μοσκοβισί 
επανέλαβε απλώς, για το θέµα 
της Lufthansa, τη ρήτρα της προ-
κήρυξης του ΤΑΪΠΕ∆ ότι από 
15% και άνω υπάρχει σύγκρου-
ση συµφερόντων. Για το θέµα της 
προκήρυξης και του διαγωνισµού 
συνολικά παρέπεµψε στο ελλη-
νικό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ για 
το µνηµόνιο απάντησε ότι «η ο-
λοκλήρωση των σχεδίων ιδιωτι-
κοποίησης θεωρείται σηµαντική 
για την υλοποίηση του προγράµ-
µατος προσαρµογής, αφού τα έ-
σοδα από αυτα [τα σχέδια] υπο-
λογίζονται για τις χρηµατοδοτικές 
ανάγκες του προγράµµατος».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Επίσης, στις 19 Μαΐου, η εκ-

πρόσωπος της Κοµισιόν, Ελ-
ζµπιέτα Μπιένκοφσκα απά-
ντησε σε σχετική ερώτηση του 
ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, 
ότι «η Επιτροπή δεν διάθέτει πλη-
ροφορίες για τη σύνδεση µεταξύ 
της Lufthansa Consulting και της 
Fraport και για την πληρωµή που 
έλαβε η Lufthansa Consulting 
για τις υπηρεσίες της». Ταυτό-
χρονα, «η Επιτροπή [...] δεν έχει 
ενδείξεις ότι οι γενικές Αρχές της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. 
∆εν έχουν γίνει σεβαστές», στην 
περίπτωση της παραχώρησης 
των 14 αεροδροµίων. 

Παρόµοια απάντηση είχε δώ-
σει και πέρυσι η κυρία Μπιένκοφ-
σκα σε ερώτηση του ευρωβουλευ-
τή Κώστα Χρυσόγονου, ότι 
δηλαδή «δεν έχει λάβει γνώση 
τυχόν προβληµάτων στην εφαρµο-
γή του» κοινοτικού δικαίου. Ανα-
πάντητη παραµένει, τέλος, σχετική 
ερώτηση του ευρωβουλευτή Νό-
τη Μαριά της 1ης Φεβρουαρίου, 
για την εµπλοκή της Lufthansa 
Consulting και την «κατάχρηση 
της κυρίαρχης θέσης» που ενδε-
χοµένως αποκτά η Fraport στην 
ελληνική αγορά από τη σύµβαση 
παραχώρησης.  
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