Το «Ελ. Βενιζέλος» στοιτίζει ακριβά στον τοσρισμό
Μειυμένερ αθίξειρ και κέπδη ζηο 9μηνο λόγυ ηυν ςτηλών ηελών σπήζηρ.
Σεο Αιεμάλδξαο Καζζίκε

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Γηώρλεη ηαμηδηώηεο, καδί θαη θέξδε, ν
Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ (ΓΑΑ), πνπ
ζπληεξεί ηδηαίηεξα πςειά ηέιε ρξήζεο
αεξνδξνκίνπ, πιήηηνληαο επζέσο ηνλ
ηνπξηζκό ηεο Αζήλαο ν νπνίνο βαίλεη
ζπλερώο κεηνύκελνο. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη
ηε ζηηγκή πνπ ην ηνπξηζηηθό θύκα ζηελ
ππόινηπε ρώξα εληζρύεηαη, ν ΓΑΑ κεηξά
ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ - επηεκβξίνπ
2013 απώιεηεο 500.000 επηβαηώλ ζε
ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2012. πλνιηθά ηελ πεξαζκέλε ρξνληά ν
ΓΑΑ έραζε 1,5 εθαη. επηβάηεο, ζε ζρέζε
κε ην 2011, κε εκθαλείο ηηο επηπηώζεηο
θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
πξσηεύνπζαο,
όπνπ
ηα
μελνδνρεία
βάδνπλ ινπθέην ην έλα κεηά ην άιιν.
Μειωμένη κίνηση
πλνιηθά θαηά ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ - επηεκβξίνπ ε ζπλνιηθή επηβαηηθή θίλεζε ηνπ ΓΑΑ
θαηαγξάθεηαη κεησκέλε θαηά 4,5%, κε ηε κεγαιύηεξε θάκςε ζην δίθηπν εζσηεξηθνύ, 5,5%, έλαληη
4% ζε εθείλε ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε ζρέζε κε ην 2012. Καηά ην παξαπάλσ δηάζηεκα κάιηζηα (ελλεάκελν
2013) ππήξμαλ κήλεο, όπσο ν Απξίιηνο, θαηά ηνλ νπνίν ηαμίδεςαλ ζην «Δι. Βεληδέινο» ζπλνιηθά
16,1% ιηγόηεξνη επηβάηεο ζε ζρέζε κε ην ελλεάκελν ηνπ 2012. Οξηαθή αύμεζε (1,6%) θαηαγξάθεθε
κόλν ηνλ πεξαζκέλν Μάην (κήλαο θαηά ηνλ νπνίν γηνξηάζηεθε ην νξζόδνμν Πάζρα) κε ηε κείσζε ηεο
θίλεζε εζσηεξηθνύ λα είλαη πεξηνξηζκέλε (-0,7%) θαη ηελ θίλεζε εμσηεξηθνύ εληζρπκέλε θαηά 2,9%.
Η κείσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο πνπ εκθαλίδεη ν ΓΑΑ αληαλαθιάηαη θαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηνπ «Δι. Βεληδέινο», ν νπνίνο ην 2012 «έθιεηζε» κε θέξδε (πξν θόξσλ) 97,6 εθαη. επξώ έλαληη
129,5 εθαη. επξώ ην 2011. Μέζα ζε έλαλ ρξόλν ν ΓΑΑ θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηελ θεξδνθνξία ηνπ
θαηά 31,9 εθαη. επξώ. ε ιεηηνπξγηθό επίπεδν ην 2012 ηα έζνδα από αεξνπνξηθέο ρξεώζεηο
δηακνξθώζεθαλ ζηα 136,173 εθαη. επξώ, έλαληη 158,475 εθαη. επξώ ην 2011. Παξάιιεια ηα έζνδα
από ρξεώζεηο θεληξηθώλ ππνδνκώλ θαη ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο, κεηώζεθαλ ζηα 31,201 εθαη. επξώ
ην 2012, έλαληη 37,430 εθαη. επξώ ην 2011. Οη «ινηπέο αεξνπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο» νδήγεζαλ ζε
εηζξνή εζόδσλ 16,332 εθαη. επξώ ην 2012, έλαληη 20,748 εθαη. επξώ ην 2011. πλνιηθά ηα
ιεηηνπξγηθά έζνδα ηνπ ΓΑΑ πεξηνξίζηεθαλ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά ζηα 295,504 εθαη. επξώ, από
332,786 εθαη. επξώ ην 2011. Η δηνίθεζε ηνπ ΓΑΑ απνδίδεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θίλεζεο ζηε δπζρεξή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθόηεηα ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, σζηόζν νη
ζπλεξγαδόκελεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δηαθσλνύλ, ππεξηνλίδνληαο ζε θάζε επθαηξία ην πςειό θόζηνο
ρξήζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ.
Η πηώζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηνπ ΓΑΑ κάιηζηα ζπλερίδεηαη γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά, ελώ δελ
είλαη ιίγεο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ θάλνπλ «θηεξά» από ην «Δι. Βεληδέινο» επηιέγνληαο είηε
άιιεο επξσπατθέο πξσηεύνπζεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ βάζεηο, είηε πεξηθεξεηαθά αεξνδξόκηα εληόο
ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Μπνξεί ην επίπεδν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΑΑ λα είλαη πςειό,
σζηόζν νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο επηιέγνπλ ηα θζελόηεξα πεξηθεξεηαθά, πνπ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο
εκθαλίδνπλ ειιεηκκαηηθέο ππνδνκέο αιιά ζεκαληηθά αληαγσληζηηθέο ηηκέο.
Αμίδεη κόλν λα αλαθέξεη θαλείο όηη ζην δίθηπν εζσηεξηθνύ ν θόξνο πνπ επηβάιιεηαη γηα δξνκνιόγηα

από ην αεξνδξόκην «Δι. Βεληδέινο» πξνο Χίν, άκν, Θεζζαινλίθε, Ηξάθιεην, Χαληά, Ρόδν, Κέξθπξα,
Ισάλληλα, Κσ, Μπηηιήλε αλέξρεηαη ζηα 30,64 επξώ, ηε ζηηγκή πνπ ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο
επηβαξύλεηαη κε θόξν κόιηο 12 επξώ. Όζνλ αθνξά δε ηα άγνλα δξνκνιόγηα, ν θόξνο πνπ επηβάιιεηαη
ζην ηαμίδη από ηνλ ΓΑΑ ζηε Νάμν θαη ηελ Πάξν δηακνξθώλεηαη ζηα 18,64 επξώ, έλαληη κεδεληθώλ
ρξεώζεσλ από ηα αληίζηνηρα αεξνδξόκηα, πξνο ηελ Αζήλα. Ο θόξνο γηα ην επίζεο άγνλν δξνκνιόγην
από ηελ Αζήλα πξνο ηελ Ιθαξία αλέξρεηαη ζηα 9,03 επξώ.
Εισιτήρια
Σα ηέιε ηνπ αεξνδξνκίνπ ελζσκαηώλνληαη ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί θαη
ηε κεγαιύηεξε αληίδξαζε ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηνλ επηβάηε κηα ηηκή, ε
νπνία εθηόο από ηνλ λαύιν πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ εηαηξεία, πεξηιακβάλεη θαη ηα ηέιε ηνπ
αεξνδξνκίνπ. Η δηαθνξά ηνπ θόζηνπο ρξήζεο ηνπ ΓΑΑ απνηππώλεηαη θαη ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ
θόξσλ πνπ θαηαβάιεη ν ηαμηδηώηεο αλά πξννξηζκό. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη έλα αεξνπνξηθό εηζηηήξην
γηα ην Λνλδίλν επηβαξύλεηαη κε θόξν κόιηο 11,44 επξώ εάλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, έλαληη 32,15 επξώ εάλ ην αεξνδξόκην αλαρώξεζεο είλαη ην «Δι. Βεληδέινο».
Αληηζηνίρσο έλα ηαμίδη πξνο ην Παξίζη επηβαξύλεηαη κε 23,80 επξώ θόξνπο εάλ πξαγκαηνπνηεζεί από
ηε Ρώκε, κε κόιηο 11,44 επξώ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη κε 32,15 επξώ εάλ απηό γίλεη από ηελ
Αζήλα.

