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 Νέο αεροδρόμιο BER γερμανικής πρωηεύοσζας 
 

 

Σηηο 31 Οθησβξίνπ 2020 πξόθεηηαη λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ, πνιύπαζνπ αεξνδξνκίνπ 

BER ηνπ Βεξνιίλνπ, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γελ. Γ/ληή ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο FBB 

GmbH, θ. Engelbert Lütke Daldrup ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ η. έ. 

Τν λέν αεξνδξόκην, ππό ηελ πιήξε επσλπκία Berlin-Brandenburg Airport/Berlin-

Brandenburg Flughafen „Willy Brandt“, επξόθεηην λα εγθαηληαζηεί ην θζηλόπσξν ηνπ 2011, 

ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ σζηόζν, αλαβιήζεθε έθηνηε 

ζπλνιηθά 6 θνξέο, ελώ θαη ν αξρηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ, ηεο ηάμεσο ησλ €2 δηο, έρεη 

ελησκεηαμύ ππεξδηπιαζηαζηεί, μεπεξλώληαο ηα €4 δηο. Κύξηα αηηία ε ζσξεία ζρεδηαζηηθώλ θαη 

θαηαζθεπαζηηθώλ ιαζώλ, ηερληθώλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ: Τν 2013 νη επνπηηθέο 

Αξρέο είραλ ππνινγίζεη ηηο ηερληθέο αλεπάξθεηεο ζε 150.000. Παξάιιεια –θαη ζύκθσλα κε 

δηαξξεύζαζεο πιεξνθνξίεο-, εθ ησλ πζηέξσλ κεηαηξνπέο ζηνλ αξρηθό ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό 

ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ησλ εκπνξηθά 

εθκεηαιιεύζηκσλ ρώξσλ, ζπλέηεηλαλ ζεκαληηθά ζηελ θαζπζηέξεζε απνπεξάησζεο. 

Η πνιπεηήο θαζπζηέξεζε απνπεξάησζεο ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ ηεο γεξκαληθήο πξσηεύνπζαο 

θαη κάιηζηα γηα ηερληθνύο θαη θαηαζθεπαζηηθνύο ιόγνπο, έρεη θειηδώζεη ηε δηεζλή “εηθόλα” ηεο 

Γεξκαλίαο, σο ρώξαο-ππόδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ αθελόο, αιιά θαη σο πξσηνπόξν ζηνλ 

ηερληθό/ηερλνινγηθό ηνκέα. 

Ταπηόρξνλα, έρεη ζεκαληηθό δηπιό αξλεηηθό αληίθηππν ζηνπο ζηόρνπο ηεο κεηξνπνιηηηθήο 

πεξηνρήο Βεξνιίλνπ (Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα Βεξνιίλνπ θαη Βξαλδεκβνύξγνπ): αθελόο, λα 

αληαγσληζηεί ηηο παξαδνζηαθά θπξίαξρεο πόιεηο ηεο πξώελ Γ. Γεξκαλίαο, Φξαγθθνύξηε (a. M.) 

θαη Μόλαρν, ηα αεξνδξόκηα ησλ νπνίσλ ζπγθεληξώλνπλ, δηαρξνληθά, ην κεγαιύηεξν όγθν 

επηβαηηθήο θίλεζεο θαη από/πξνζγεηώζεσλ ζηε ρώξα (1
ε 

θαη 2
ε
 ζέζε, αληίζηνηρα), 

αλαβαζκηδόκελε ζε θύξην αεξνπνξηθό θαη δηακεηαθνκηζηηθό θόκβν ηεο Γεξκαλίαο αθεηέξνπ, 

βέβαηα, λα αλαβαζκίζεη ηηο ππνδνκέο ηεο ζε επίπεδν αλάινγν ηνπ ξόινπ πνπ ζέιεη λα 

δηαδξακαηίζεη ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, αληαγσληδόκελε ην Λνλδίλν, ην Παξίζη, ηελ 

Οπάζηγθησλ θνθ. 

Αμίδεη επ΄ απηνύ λα ζεκεησζεί όηη ην Βεξνιίλν πζηεξεί ζεκαληηθά από άπνςε αεξνπνξηθώλ 

ππνδνκώλ, θαζώο εμππεξεηείηαη από ηα αεξνδξόκηα Tegel (αεξνδξόκην πξώελ Γπη. Βεξνιίλνπ) 

θαη Schönefeld (αεξνδξόκην πξώελ Αλαη. Βεξνιίλνπ), ακθόηεξα πνιύ πεξηνξηζκέλσλ 

δπλαηνηήησλ θαη θαηώηεξα ησλ κεηαθνξηθώλ αλαγθώλ ηεο αθκάδνπζαο γεξκαληθήο 

πξσηεύνπζαο, αιιά θαη ησλ πξνζδνθηώλ ηεο γεξκαληθήο πνιηηηθήο ειίη, ελώ από 10εηίαο θαη 

πιένλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαλελόο είδνπο επέλδπζε ζε απηά (επεθηάζεηο, αλαθαηλίζεηο θιπ.), 

ιόγσ ηνπ ππό θαηαζθεπή BER, ην νπνίν θαη ζα ηα αληηθαηαζηήζεη: Τν κελ Tegel πξόθεηηαη λα 
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παξνπιηζηεί ζηηο 08 Ννεκβξίνπ 2020, ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

αεξνδξνκίνπ, ην δε Schönefeld ζα παξακείλεη, πξνζσξηλά κόλν, αλνηρηό. 

Η βξεηαληθή Easyjet, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην κεγαιύηεξν κεξίδην ηνπ πηεηηθνύ έξγνπ από θαη 

πξνο ην Βεξνιίλν, αιιά θαη ν Όκηινο ηνπ γεξκαληθνύ εζληθνύ αεξνκεηαθνξέα Lufthansa, πνπ 

αθνινπζεί ζηε 2
ε
 ζέζε, εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηνλ νξηζκό δεζκεπηηθήο 

εκεξνκελίαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ BER. Ωζηόζν, δελ είλαη ιίγνη νη εηδηθνί πνπ 

πξνεηδνπνηνύλ όηη ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απνπεξάησζεο δελ είλαη εθηθηή, ιόγσ ησλ 

πνιιώλ ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ εθθξεκνύλ θαη πξνβιέπνπλ λέα αλαβνιή. Η Γ/λζε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ, από ηελ άιιε, ππέβαιε ήδε αίηεκα επηπιένλ ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηνπο εηέξνπο 

ηεο Κνηλνπξαμίαο (Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα Βεξνιίλνπ θαη Βξαλδεκβνύξγνπ, κε πνζνζηό 37% 

έθαζην θαη Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε κε πνζνζηό 26%), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ λένπ αεξνδξνκίνπ, κεηά θαη ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


