ΣΑΑΕ: Το υψηλό κόστος του αεροδροµίου της Αθήνας
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Το υψηλό κόστος του αεροδροµίου της Αθήνας αποτρέπει αρκετές αεροπορικές εταιρείες, ανάµεσά
τους και εταιρείες χαµηλού κόστους, να εκτελέσουν δροµολόγια προς την Αθήνα και έτσι δεν έχει
πετύχει, σε επιθυµητό βαθµό, να γίνει HUB µεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Αυτό υποστηρίζει ο
Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών και ζητά από την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το
συντοµότερο δυνατό τις διαπραγµατεύσεις µε την κοινοπραξία της Hochtief για τη χρονική επέκταση
της σύµβασης εκµετάλλευσης µε βασικό αντάλλαγµα τη µείωση των χρεώσεων προς τους επιβάτες,
τις αεροπορικές, τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης κ.λπ., κατά 25% τουλάχιστον.
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΑΕ επισηµαίνει ότι το αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης έχει γίνει πόλος
έλξης πολλών εταιρειών και καθιερώνεται ως κοµβικό αεροδρόµιο της ευρύτερης περιοχής µε
αλµατώδεις αυξήσεις στο µεταφορικό του έργο. Σήµερα, κι ενώ διανύουµε περίοδο βαθιάς ύφεσης, ο
∆ΑΑ βρίσκεται στη δεύτερη θέση µεταξύ των ακριβότερων αεροδροµίων της Ευρώπης µετά το
Λονδίνο / Χήθροου. Το κόστος αυτό διαµορφώθηκε σε αυτά τα επίπεδα κυρίως λόγω του
περιορισµού της περιόδου εκµετάλλευσης του αεροδροµίου.
Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες χαµηλού κόστους (LCC), ο ΣΑΑΕ επισηµαίνει ότι η προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης για προσέλκυση LCC στην
περιφέρεια, δεν θα έχει, δυστυχώς, κανένα όφελος για την Αθήνα, διότι, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, οι χρεώσεις του ∆ΑΑ είναι απαγορευτικές. Η Αθήνα δεν µπορεί να γίνει διαµετακοµιστικός
κόµβος και οι εταιρείες LCC θα συνεχίσουν να µην την εντάσσουν στους προορισµούς τους ή στις
κατά τόπους βάσεις τους λόγω του πολύ υψηλού κόστους. Επιπλέον, και λόγω του υψηλού
ανταγωνισµού από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι εταιρείες LCC προτιµούν να δηµιουργούν τοπικές
βάσεις σε άλλες πόλεις εκτός των Αθηνών λ.χ. η easyjet επιχειρεί από 10 διαφορετικές
βάσεις/αεροδρόµια στην Ευρώπη, αλλά όχι από την Αθήνα.
Επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας που αποτρέπει την προσέλκυση LCC στην Αθήνα είναι το
γεγονός ότι η σύµβαση για το αεροδρόµιο των Σπάτων απαγορεύει τη λειτουργία άλλου
αεροδροµίου µε τη συνδροµή του ∆ηµοσίου σε ακτίνα 100 χλµ. από την πλατεία Συντάγµατος.
Ωστόσο, η δηµιουργία νέου αεροδροµίου θα µπορούσε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τον
∆ΑΑ και θα προσέλκυε LCC, οι οποίες κατά παράδοση προτιµούν να λειτουργούν σε µικρότερα
αεροδρόµια. Επίσης, ένα δεύτερο αεροδρόµιοθα µπορούσε να γίνει βάση για τη Γενική Αεροπορία
και τα ιδιωτικά αεροσκάφη, αλλά και κέντρο επισκευαστικό και εκπαίδευσης, µε προφανή οφέλη
τόσο για τον τουρισµό, όσο και για την οικονοµία γενικά.
Τέλος, η επιβάρυνση του «σπατόσηµου» (τέλος εκσυγχρονισµού ελληνικών αεροδροµίων) είναι δεν
ευνοεί τον ελληνικό τουρισµό, όπως θα φανεί και στα πορίσµατα της µελέτης που εκπονείται µε
παρότρυνση του κ. Νικητιάδη, και η οποία θα αναδείξει τα οφέλη για τον ελληνικό τουρισµό από την
κατάργηση ή µείωση του «σπατοσήµου». Το «σπατόσηµο», το οποίο είχε ως σκοπό την εισροή
χρηµάτων για τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών αεροδροµίων, είναι ο δεύτερος ακριβότερος φόρος
αεροδροµίου στον κόσµο, µετά από αυτόν του Τόκιο! Παρ’ όλο το υψηλό κόστος, η κατάσταση στα
περιφερειακά αεροδρόµια, δυστυχώς, δεν είναι αυτή που θα άρµοζε, βάσει των εισπράξεων που
έχουν γίνει. Ο ΣΑΑΕ τονίζει ότι θα πρέπει, µέσα στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και
της διαφάνειας αλλά και λόγω υψηλού κόστους, η κυβέρνηση να πάρει µία γενναία απόφαση, όπως
έκανε και µε τα τέλη των περιφερειακών αεροδροµίων για το 2010, και να τον καταργήσει αφού ο
λόγος ύπαρξής του σε λίγο θα πάψει να ισχύει.

