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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Κατασκευή διεθνούς αεροδρομίου στην πόλη Τρέμπινιε της Σερβικής Δημοκρατίας της
Βοσνίας 

Σύμφωνα με  δημοσιογραφικές  πληροφορίες  (πρακτορείο  RTRS),  πραγματοποιήθηκε
στην Μπάνια Λούκα, στο κτίριο της Κυβέρνησης της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
(RS),  συνάντηση εργασίας  στην οποία συμμετείχε,  μεταξύ  άλλων, και  ο  ηγέτης  των
Σερβοβόσνιων, κ.  Milorad Dodik και  κατά την οποία συμφωνήθηκαν οι  λεπτομέρειες
κατασκευής  αεροδρομίου  (υποδομές  και  διασυνδετήριοι  οδικοί  άξονες)  στην  πόλη
Τρέμπινιε (Trebinje). Συμφωνήθηκε, ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2022,
κατανεμήθηκαν  εργασίες  και  καθήκοντα,  αναλύθηκαν  οι  αναγκαίες  διαδικασίες  και
συζητήθηκαν οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο
προβλέπεται  να  ολοκληρωθεί  το  2023.  Ο  κ.  Dodik,  δήλωσε  ότι  δεν  αναμένει
καθυστερήσεις  και  ότι  επίσπευσε  τη  διαδικασία  κατασκευής,  ενθαρρυμένος  από  τη
θετική στάση της Σερβικής κυβέρνησης και της κρατικής εταιρείας "Airports of Serbia".
Τόνισε,  ότι  υπάρχει  μεγάλη θέληση συνεργασίας  από όλους  τους  θεσμούς της  RS,
καθώς και από την Κυβέρνηση της Σερβίας για την αποπεράτωση του έργου. 

O Γενικός Διευθυντής της "Airports of Serbia", κ. Mihajlo Zdravković, επιβεβαίωσε ότι σε
συνεργασία  με  το  αρμόδιο  Υπουργείο  Κατασκευών,  Μεταφορών  &  Υποδομών,
συνεχίζονται οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αεροδρομίου.
Χαρακτήρισε το έργο σύνθετο, τόνισε ότι χρειάζεται η εμπλοκή όλων των συναρμόδιων
φορέων και πρόσθεσε ότι ήδη έχουν καταρτιστεί χωροταξικά σχέδια για τη χρήση γης
στην περιοχή κατασκευής του αεροδρομίου. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
της RS, Nedeljko Ćorić, επεσήμανε την κεφαλαιώδη σημασία του έργου για την RS και
πρόσθεσε ότι η απόφαση μεταβίβασης των δικαιωμάτων διαχείρισης και κατασκευής
του  αεροδρομίου,  στην  εταιρεία  "Trebinje Airport",  θα  ληφθεί  κατά  την  επόμενη
Κυβερνητική  Σύνοδο.  Στο  ίδιο  μήκος  κύματος  ήταν  και  η  δήλωση  του  Υπουργού
Επικοινωνιών και  Μεταφορών της ΒκΕ, κ.  Vojin Mitrović,  ο  οποίος συμπλήρωσε με
ικανοποίηση,  ότι  στη  συνάντηση,  η  οποία  κατέληξε  σε  συμφωνία,  συμμετείχαν
εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων φορέων και όλων των κυβερνητικών επιπέδων.
Τέλος, ο Δήμαρχος της πόλης  Trebinje,  κ.  Mirko Ćurić, διαβεβαίωσε ότι  υποστηρίζει
πλήρως το έργο, το οποίο χαρακτήρισε «ιστορικής σημασίας» για την πόλη αλλά και για



την Οντότητα της RS και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο της Σερβίας, κ.
Aleksandar Vučić που είχε εκφραστεί  θετικά για την κατασκευή του αεροδρομίου στο
Trebinje. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης  αποφασίστηκε,  επίσης,  η  συγκρότηση  Ομάδας
Δράσης (Task Force), για την επίβλεψη του έργου, με συμμετοχή εκπροσώπων από
όλα τα συναρμόδια υπουργεία, την κρατική “Airports of Serbia”, την Υπηρεσία Εναέριας
Κυκλοφορίας  Σερβίας  και  Μαυροβουνίου,  το  διεθνή  αερολιμένα  Βελιγραδίου  “Nikola
Tesla”, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σερβίας, και την Εταιρεία Διαχείρισης
Αεροδρομίων της RS. Ας συμπληρωθεί ότι, η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο θα έχει
προορισμό το Βελιγράδι και προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο 2022, αν και σύμφωνα
με  το  χρονοδιάγραμμα  της  κατασκευαστικής  εταιρείας,  το  αεροδρόμιο  θα  καταστεί
πλήρως λειτουργικό  τον  Μάρτιο  2023.  Η  ακριβής  τοποθεσία  του  αεροδρομίου  είναι
πλησίον των χωριού Mionići, περίπου 10 χλμ από την πόλη Trebinje. Το αεροδρόμιο θα
διαθέτει αεροδιάδρομο μήκους 3,5 χλμ. και τερματικό σταθμό (terminal), εμβαδού 7.000
τ.μ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, στο νέο αεροδρόμιο, μεταξύ των ετών
2023-2037,  θα μπορούν να  πραγματοποιηθούν 57.728 πτήσεις  αεροσκαφών τύπου
Airbus A321. 

Υπενθυμίζεται ότι, η κυβέρνηση της Σερβίας έχει υποσχεθεί να χρηματοδοτήσει μερικώς
το έργο με  €55 εκ.  Αρχικά,  τη  διαχείριση του  αεροδρομίου,  θα αναλάβει  η  Σερβική
κρατική  εταιρεία  "Airports  of  Serbia".  Με  το  νέο  αεροδρόμιο,  η  πρόσβαση  μεταξύ
Σερβίας και  RS διευκολύνεται σημαντικά αφού η πτήση μεταξύ Βελιγραδίου-Τρέμπινιε
δεν θα ξεπερνά σε διάρκεια τα 40΄.  Ταυτόχρονα,  θα δοθεί  η δυνατότητα στην πόλη
Τρέμπινιε  να συνδεθεί  απ’  ευθείας  με  τα  αεροδρόμια  της  ΒκΕ (Σεράγεβο,  Μόσταρ,
Τούζλα και Μπάνια Λούκα), της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Ευρώπης,
διευκολύνοντας περαιτέρω τις μετακινήσεις επιχειρηματιών και τουριστών. Σημειώνεται,
ότι  το  διεθνές  αεροδρόμιο  στο  Τρέμπινιε  θα  προσφέρει  εναλλακτικές  επιλογές  στο
επιβατικό κοινό και θα λειτουργεί  συνδυαστικά αλλά και ανταγωνιστικά προς τα ήδη
υπάρχοντα αεροδρόμια της ευρύτερης περιοχής, κυρίως, στο  Dubrovnik (Κροατία) και
στο Tivat (Μαυροβούνιο). 

 


