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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιδότησης στην αγορά αερομεταφορών πΓΔΜ: Ανακοίνωση δημόσιας 

πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής στήριξης αερομεταφορέων που θα 
διενεργούν πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και το αεροδρόμιο Απόστολος 
Παύλος, στην Αχρίδα 

 
 

Το Υπουργείο  Μεταφορών και Επικοινωνιών της πΓΔΜ ανακοίνωσε στις 28 Ιουνίου τ.έ. δημόσια 
πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής στήριξης αερομεταφορέων που θα διενεργούν 
πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και το αεροδρόμιο Απόστολος Παύλος, στην Αχρίδα. 
 

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο οποίος αφορά στο χρονικό διάστημα 2018-2021,               
ο αερομεταφορέας, ο οποίος θα επιλεγεί, θα πρέπει έως την 1η Δεκεμβρίου τ.έ. να έχει ως βάση για ένα 
τουλάχιστον αεροσκάφος του το αεροδρόμιο των Σκοπίων και για τουλάχιστον άλλο ένα το αεροδρόμιο της 
Αχρίδας. Έως την 1η Νοεμβρίου 2018, θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον δύο νέα διεθνή δρομολόγια από 
το αεροδρόμιο των Σκοπίων, ενώ από το αεροδρόμιο της Αχρίδας θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον δύο  
νέα δρομολόγια έως το τέλος του 2018 και άλλα δύο σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης επιδότησης. Οι τέσσερις αυτοί νέοι διεθνείς προορισμοί από το αεροδρόμιο της Αχρίδας δεν θα 
πρέπει να συμπίπτουν με αυτούς του αεροδρομίου των Σκοπίων.  
 

Η αρχική επιδότηση για κάθε νέο δρομολόγιο ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και στη συνέχεια, για το 
αεροδρόμιο των Σκοπίων ο αερομεταφορέας θα επιδοτείται με 9 ευρώ/ επιβάτη, τον πρώτο χρόνο, 8 ευρώ/ 
επιβάτη, τον δεύτερο χρόνο και 7 ευρώ/ ανά επιβάτη τον τρίτο χρόνο. Για το αεροδρόμιο της Αχρίδας, η 
επιδότηση ανά επιβάτη αρχίζει από τα 13 ευρώ, τον πρώτο χρόνο, για να μειωθεί στα 12 ευρώ, τον δεύτερο 
και 11 ευρώ, τον τρίτο. 

 
Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 27η Ιουλίου 2018 (τοπική ώρα 

12:00). 
 
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε επίσης να αντλήσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο 

της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μεταφορών και  Επικοινωνιών της πΓΔΜ: 
 

http://www.mtc.gov.mk/media/files/Javen_povik_EN.pdf 
 
 

---------------------- 

http://www.mtc.gov.mk/media/files/Javen_povik_EN.pdf

