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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Ο Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών (ΣΑΑΕ), ο οποίος αντιπροσωπεύει στην
Ελλάδα 85 σε σύνολο 131 ξένων αεροπορικών εταιριών, θέλει µέσω της παρούσης να εκφράσει
την επιτακτική ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών του διαγωνισµού για την απελευθέρωση της
επίγειας εξυπηρέτησης.
Το 2009 µπορεί να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη χρονιά για τις αεροπορικές εταιρίες µε απώλειες
11 δις δολάρια. Με δεδοµένη αυτή τη ζοφερή εικόνα και τη δραµατική έκκληση για µείωση
κόστους από όλους τους φορείς της αεροµεταφοράς, ζητάµε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο
ελάχιστο µε την απελευθέρωση των µονοπωλιακών υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που
υφίσταται σήµερα η πληθώρα των Ελληνικών αεροδροµίων.
Το αποτέλεσµα του µονοπωλίου σε 34 αεροδρόµια της χώρας µας είναι αφενός τα υψηλά κόστη
για τις αεροπορικές εταιρίες τα οποία δηµιουργούν όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι αεροπορικές
εταιρίες να αναζητούν λύσεις που θα τους εξασφαλίσουν µειωµένο κόστος σε άλλους προορισµούς
εκτός της ελληνικής επικράτειας και αφετέρου, σε ορισµένες περιπτώσεις, χαµηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης µε εµφανείς επιπτώσεις στον τουρισµό.
Η απελευθέρωση της επίγειας εξυπηρέτησης στα ελληνικά αεροδρόµια αποτελεί µονόδροµο για τη
χώρα µας, που πρέπει να παραµένει ανταγωνιστική, αν θέλει να προσελκύει τουρίστες και να µην
έχει απώλειες από γειτονικές µας αγορές.
Εµείς, ως Γενικοί Αντιπρόσωποι Πωλήσεων Αεροπορικών Εταιριών προσπαθούµε να συµβάλλουµε
στην µείωση του κόστους διανοµής και πωλήσεων των εταιριών που αντιπροσωπεύουµε και
ταυτόχρονα να τις δελεάζουµε να ανοίγουν δροµολόγια προς τα ελληνικά αεροδρόµια, αφού
πρώτα έχουµε αποδείξει µε τα αποτελέσµατα πωλήσεων, ότι υπάρχει χώρος για αυτές στην
ελληνική αγορά, ειδικά µε τα πληρώµατα της αναπτυσσόµενης ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας σε
όλο τον πλανήτη.
Σε αυτό το πλαίσιο, είµαστε στη διάθεσή σας για να υποστηρίξουµε τις θέσεις µας.
Με εκτίµηση,
Για τον Σ.Α.Α.Ε.
Ντίνος Φραντζεσκάκης
Πρόεδρος
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