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Τα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν κατά την τελευταία εβδομάδα, γύρω από το θέμα της
επαπειλούμενης αποστροφής του ενδιαφέροντος της αεροπορικής εταιρείας TUS Air, για
το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», συνέπεσαν με την αιφνιδιαστική κίνηση
της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair να ακυρώσει τα εσωτερικά
της δρομολόγια στην Ελλάδα από την 1η Ιουνίου, με εξαίρεση τις πτήσεις από Αθήνα προς
Θεσσαλονίκη, Μύκονο και Σαντορίνη.

Τα αίτια της εν λόγω κίνησης μπορεί να ήταν τα αυξημένα αερολιμενικά τέλη που επέβαλε η
διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων Fraport από 1η Απριλίου ή οι
αναπροσαρμογές των επιχειρησιακών σχεδίων της ιρλανδικής εταιρείας.

Το πρώτο, αδιαμφισβήτητο δεδομένο πάντως, επειδή αφορά τα Γιάννενα, ως πόλη με
αεροδρόμιο που δεν περιλαμβάνεται στα παραχωρημένα στη Fraport 14 αεροδρόμια, έχει τα
εξής χαρακτηριστικά: τα τέλη προσγείωσης στα 14 αεροδρόμια διπλασιάστηκαν (+100%)
για τη φετινή θερινή περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2017. Ενδεικτικά, τα τέλη
προσγείωσης πέρυσι κόστιζαν 50 ευρώ για αεροπλάνα βάρους έως 5 τόνων και 100 ευρώ
για όσων το βάρος ήταν μεταξύ 5-10 τόνων ή μεγαλύτερα. Οι αντίστοιχες χρεώσεις το
φετινό καλοκαίρι, έγιναν 100 ευρώ για τα «μικρά» και 200 ευρώ για τα μεσαία ή μεγάλα
(πηγή www.euro2day.gr). Επιπλέον, κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί τα εν λόγω αεροδρόμια,
υποχρεούται να πληρώνει 90 ευρώ (111 ευρώ με το ΦΠΑ) για παρουσία πυροσβεστικού
οχήματος όσο διαρκεί ο ανεφοδιασμός του αεροπλάνου με καύσιμα κι ενώ, ταυτόχρονα,
αποβιβάζονται ή επιβιβάζονται επιβάτες. Η συγκεκριμένη χρέωση που επιβάλλεται από την
ΥΠΑ, αφορά μόνο τις εταιρείες χαμηλού κόστους καθώς τα αεροπλάνα προσγειώνονται και
ξαναφεύγουν σε 25 λεπτά με αποτέλεσμα να μπορούν να φορτώσουν καύσιμα, παράλληλα
με την αποβίβαση ή επιβίβαση των επιβατών. Στις εταιρείες κλασικού τύπου ο
ανεφοδιασμός γίνεται ενώ το αεροπλάνο είναι άδειο από επιβάτες, με αποτέλεσμα να μην
απαιτείται παρουσία πυροσβεστικού οχήματος.
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Η νέα σελίδα

Τα παραπάνω κόστη επικαλούμαστε για να τονίσουμε κάτι που έχει ειπωθεί κατ'
επανάληψη, από την εποχή που η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου σχεδίαζε την
παραχώρηση του πακέτου των 14 αεροδρομίων: ότι δηλαδή, η εξαίρεση του «Βασιλεύς
Πύρρος» από το συγκεκριμένο προς παραχώρηση προϊόν, μπορεί να του βγει σε καλό, όταν
οι τιμές προσέγγισης στα κοντινά μας αεροδρόμια – Άκτιο και Κέρκυρα – θα ανεβαίνουν και
οι αεροπορικές εταιρείες θα αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Ο δρόμος άνοιξε με τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ της εταιρείας DAT που έφτασαν στα
Γιάννενα από την Κοπεγχάγη, τον Ιούνιο του 2017, μέσω του μεγάλου σκανδιναβικού
τουριστικού οργανισμού Apollo Travel Group. Ακολούθησε η δρομολόγηση τακτικής
εβδομαδιαίας πτήσης από τη Λάρνακα στα Γιάννενα, από την ισραηλινών συμφερόντων,
κυπριακή εταιρεία TUS Air και οι προοπτικές δραστηριοποίησης και άλλων εταιρειών είναι
υπό συζήτηση και υπό διερεύνηση σήμερα.

Η όποια κριτική επιχειρείται να ασκηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και στο Δήμο Ιωαννιτών,
αν και είναι απόλυτα θεμιτό κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να παραγνωρίζει επ' ουδενί πως χωρίς
τις προσπάθειες, μικρές ή μεγάλες, των δύο φορέων και ασφαλώς, χωρίς την Ένωση
Ξενοδόχων Ιωαννίνων, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων θα παρέμενε σήμερα στη διεθνή αφάνεια.

Αντίθετα τώρα, οι τρεις φορείς είναι αναγκασμένοι να επικαιροποιήσουν τα στρατηγικά
τους σχέδια για την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος, προσαρμοζόμενοι στα
δεδομένα που θα δημιουργήσουν οι αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες σήμερα... αύριο και
στο άμεσο μέλλον... θα επιλέξουν τον τοπικό αερολιμένα για την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Η TUS Air έκανε το πρώτο βήμα με το δρομολόγιο της Κύπρου και είναι βέβαιο πως θα
ακολουθήσουν κι άλλα. Η TUS βλέπει το αεροδρόμιο Ιωαννίνων ακόμα και ως πιθανό κόμβο
για την επέκτασή της στην Ευρώπη, αλλά αυτά είναι σχέδια που ίσως ανακοινωθούν την
επόμενη εβδομάδα, όσο θα βρίσκεται στην Κύπρο, αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια
Ηπείρου και το Δήμο Ιωαννιτών, φιλοξενούμενη στη Μεγαλόνησο.
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