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Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής
ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ Ο
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
«ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ»
Θέσεις του ΣΑΑΕ σε θέµατα αεροπορικής επικαιρότητας
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αντιπροσωπεύουν στη χώρα µας ξένες αεροπορικές εταιρίες, τοποθετήθηκε για τα
ιδιαίτερα θέµατα που τις απασχολούν. Ο ΣΑΑΕ αναφέρθηκε σε όλα τα αεροδρόµια της
χώρας και σε όλα τα ιδιαίτερα προβλήµατα που υπάρχουν. Ορισµένες απ’ τις θέσεις
του, ωστόσο, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθήνα –Αττική ως
προορισµό, όπως:
1.Ανάγκη για µείωση του κόστους χρήσης του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ).
Το αεροδρόµιο της Αθήνας δεν έχει πετύχει, σε επιθυµητό βαθµό, να γίνει HUB µεταξύ Ασίας
και Ευρώπης και αποτρέπει αρκετές αεροπορικές εταιρίες, ανάµεσά τους εταιρίες χαµηλού
κόστους, να εκτελέσουν δροµολόγια προς την Αθήνα, επεσήµανε ο ΣΑΑΕ. Το αεροδρόµιο της
Κωνσταντινούπολης, αντίθετα, έχει γίνει πόλος έλξης πολλών εταιριών και καθιερώνεται ως
κοµβικό αεροδρόµιο της ευρύτερης περιοχής µε αλµατώδεις αυξήσεις στο µεταφορικό του
έργο. Η κύρια αιτία που το αεροδρόµιο της Αθήνας δεν έχει γίνει HUB είναι το πολύ υψηλό
κόστος χρήσης του. 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. Είναι επιτακτική ανάγκη η 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 εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης κλπ, κατά
25% τουλάχιστον.
2.Εταιρίες χαµηλού κόστους LCC.
Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, κος Νικητιάδης,
για προσέλκυση εταιριών χαµηλού κόστους 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 εταιρίες LCC θα
συνεχίσουν να µην την εντάσσουν στους προορισµούς τους ή στις κατά τόπο βάσεις τους
λόγω του πολύ υψηλού κόστους. Επιπλέον, και λόγω του υψηλού ανταγωνισµού από άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, οι εταιρίες 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.
3.Σπατόσηµο (Τέλος εκσυγχρονισµού Ελληνικών αεροδροµίων).
Αναµένουµε τα πορίσµατα της µελέτης που εκπονείται, µε παρότρυνση του κου 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. 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.
4. Αξιοποίηση άλλων αεροδροµίων κοντά στην Αθήνα.
Η σύµβαση για το αεροδρόµιο των Σπάτων (Ν. 2338/95, άρθρο 3.2 περί Αποκλειστικότητας,
ΦΕΚ 202Α, 14.09.95) απαγορεύει τη λειτουργία άλλου αεροδροµίου µε τη συνδροµή του
∆ηµοσίου σε ακτίνα 100 χλµ. από την πλατεία Συντάγµατος. Αξίζει να διερευνηθεί πώς
εννοείται η συνδροµή του ∆ηµοσίου ή ακόµα και να ενσωµατωθεί στις διαπραγµατεύσεις της
επιµήκυνσης της σύµβασης µε την κοινοπραξία της Hochtief η άρση της αποκλειστικότητας,
διότι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν κοντινά αεροδρόµια από ιδιώτες µε τη µορφή Σ∆ΙΤ.
Η δηµιουργία νέου αεροδροµίου θα µπορούσε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τον ∆ΑΑ.
Θα προσέλκυε LCC, θα 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.
5.Απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.
Σε 2 µήνες ξεκινά η τουριστική περίοδος του 2011. Για µια ακόµη φορά οι ξένες αεροπορικές
εταιρείες αντιµετωπίζουν ασάφεια γύρω από το ποιες εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης και σε
ποια αεροδρόµια της χώρας µπορούν να τις εξυπηρετήσουν. Επιβάλλεται να ολοκληρωθεί
άµεσα το καθεστώς (νοµικό πλαίσιο, διαγωνισµοί) της απελευθέρωσης της επίγειας
εξυπηρέτησης στην Ελλάδα.
Ο ΣΑΑΕ αναφέρθηκε επίσης σε θέµατα «Εµπορευµατικής πολιτικής»-(cargo), στο ΦΠΑ, στα
όσα αφορούν στα περιφερειακά αεροδρόµια κλπ.
Σηµείωση: Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα ενεργοποιούνται στο σύνολο 131 ξένες αεροπορικές
εταιρίες, από τις οποίες οι 75 λειτουργούν µε Έλληνες Γενικούς Αντιπροσώπους Πωλήσεων
(G.S.A.s).
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