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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ο ρόλος των αερομεταφορών στην ανάπτυξη του τουρισμού, στην οικονομία της
χώρας μας είναι γνωστός.
Η πρόσφατη απόφαση για την παράταση του επί 50 χρόνια μονοπωλίου της
επίγειας εξυπηρέτησης από την Ολυμπιακή Αεροπορία, σε 33 περιφερειακά
αεροδρόμια της χώρας, αντίκειται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, ενώ
επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μειώνοντας την
ζήτηση του Ελληνικού τουριστικού πακέτου.
Η απόφαση εκθέτει την χώρα μας διεθνώς, δεδομένου ότι η Διεθνής Ένωση
Αερομεταφορέων ( IACA – International Air Carrier Association ) ενημέρωσε με
επίσημη εγκύκλιο τον Σεπτέμβριο όλα τα μέλη της, ότι επίκειται η απελευθέρωση
των επίγειων εξυπηρετήσεων στην Ελλάδα.
Η εμπειρία μέχρι σήμερα δείχνει ότι στα αεροδρόμια ( Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
Ηράκλειο – Ρόδος – Κέρκυρα ), όπου υπάρχουν περισσότερες της μιας εταιρίες
επίγειας εξυπηρέτησης , οι τιμές είναι σημαντικά φθηνότερες ( έως 25%) από ότι
στα υπόλοιπα αεροδρόμια, ενώ έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων επίγειων υπηρεσιών, γεγονός που επιδρά καθοριστικά στον
επισκέπτη της χώρας.
Τα αεροδρόμια είναι η πρώτη και τελευταία εντύπωση του ταξιδιώτη από την
χώρα μας.
Λόγω του έντονου τιμολογιακού ανταγωνισμού μεταξύ των tour operators , κάθε
αύξηση του κόστους του τουριστικού πακέτου, λειτουργεί υπέρ των
ανταγωνιστών μας, με αποτέλεσμα, η ζημιά να είναι μεγάλη, τόσο για την εθνική
μας οικονομία, όσο και σε θέσεις απασχόλησης, αφού θα επηρεάσει αρνητικά την
ζήτηση των Ελληνικών τουριστικών πακέτων.
Παρακαλούμε για όλους τους παραπάνω λόγους, όπως εξετάσετε μέτρα που θα
μειώσουν τις αρνητικές συνέπειες για την χώρα μας.
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