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Απαγορευτικές οι χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόµια
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Σύνδεσµος Αντιπροσώπων
Αεροπορικών εταιρειών
Αποκρατικοποιήσεις, µείωση του κόστους χρήσης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και µείωση των φόρων περιλαµβάνονται στην πρόταση του
Συνδέσµου Αντιπροσώπων Αεροπορικών εταιρειών, για να καταστεί ο αερολιµένας των Αθηνών κόµβος για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Οι πρόσθετοι φόροι καθιστούν το ∆ΑΑ τον ακριβότερο µετά το Heathrow, πράγµα που βάζει τρικλοποδιά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών cargo και
αναστέλλει τις αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους να εντάξουν την Αθήνα στους σταθερούς προορισµούς τους. «Οι χρεώσεις του ∆ΑΑ είναι
απαγορευτικές, ακόµη κι αν ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Γιώργος Νικητιάδης κάνει συστηµατικές προσπάθειες να προσελκύσει τις
αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος. Ταυτόχρονα, 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, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, ο Σύνδεσµος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις υποδοµές στα περιφερειακά αεροδρόµια, οι οποίες
δεν είναι αυτές που αρµόζουν µε βάσει τη φορολογία.
Αποκρατικοποίηση ή τη σύναψη σύµβασης για τα περιφερειακά αεροδρόµια
Έτσι, ο Σύνδεσµος κρίνει ως αποτελεσµατική λύση την αποκρατικοποίηση ή τη σύναψη σύµβασης παραχώρησης των περιφερειακών αεροδροµίων
της χώρας µε ιδιωτικές εταιρίες, εφ’ όσον ο στόχος είναι η αναβάθµιση των υποδοµών τους. Παράλληλα, προτείνει την απελευθέρωση της επίγειας
εξυπηρέτησης, που θα δηµιουργήσει ανταγωνιστικές τιµές για τις αεροπορικές εταιρίες. Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να στοχεύει και το τελικό κόστος
προς τους χρήστες, το οποίο θα πρέπει να είναι υψηλό, όπως συµβαίνει µε τον ∆ΑΑ. Συγκεκριµένα, στο στόχαστρο της αποκρατικοποίησης µπαίνει
και το αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» και προτείνεται η παραχώρησή του σε ιδιώτες στρατηγικούς επενδυτές, εφ’ όσον δηµιουργηθούν οι
απαραίτητες προϋποθέσεις. Για τα αεροδρόµια της Κρήτης προτείνεται η αναβάθµιση των αεροδροµίων του νησιού (Ηρακλείου, Χανίων & Σητείας)
άµεσα υπό το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς, µε πρώτη προτεραιότητα το ∆ιεθνή Αερολιµένα Ηρακλείου «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».
«Είναι σοβαρό το πρόβληµα, που αντιµετωπίζουν οι ξένες αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχει ασάφεια για το ποιες εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης και
ποια αεροδρόµια της χώρας µπορούν να τις εξυπηρετήσουν. Επιβάλλεται να ολοκληρωθεί άµεσα το καθεστώς απελευθέρωσης της επίγειας
εξυπηρέτησης στην Ελλάδα» επισηµαίνει η ανακοίνωση του συνδέσµου.
Απαγορευτικές οι χρεώσεις για υπηρεσίες cargo
Ο Σύνδεσµος στην ανακοίνωσή του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις υπηρεσίες cargo. «Ο εµπορευµατικός τοµέας (cargo) είναι από τους τοµείς που
έχουν πληγεί έντονα, µε µειώσεις αεροπορικών εισαγωγών που φτάνουν το 20% για το 2010, ενώ στον τοµέα των εξαγωγών η µείωση ανέρχεται στο
15%» επισηµαίνεται. Συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος προτείνει:
- τη µείωση των πάγιων χρεώσεων parking/landing fees του ∆ΑΑ προς τις αεροπορικές εταιρίες, καθώς τα τέλη καθιστούν απαγορευτικά τα
δροµολόγια εµπορευµατικών αεροσκαφών (cargo flights) και επιλέγονται εναλλακτικοί προορισµοί, όπως το αεροδρόµιο της Σόφιας ακόµα και των
Σκοπίων για εµπορευµατικές πτήσεις εισαγόµενων προς Ελλάδα εµπορευµάτων. Θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη σηµασία στη χάραξη πολιτικής
προσέγγισης νέων αεροπορικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στις εµπορευµατικές µεταφορές µε ουσιαστικά κίνητρα, όπως ανταγωνιστικές
χρεώσεις.
- τη µείωση των πάγιων χρεώσεων του ∆ΑΑ προς διαµεταφορείς (cargo agents) στο κτήριο 27, στο οποίο ενοικιάζονται γραφεία σε µεµονωµένες
διαµεταφορικές επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν πληγεί έντονα λόγω της κρίσης, καθώς και µείωση χρεώσεων τηλεπικοινωνίας και δικτύου, του
οποίου ο αποκλειστικός πάροχος είναι ο ∆ΑΑ µε υπέρογκες χρεώσεις.
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