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Για καθήλωση της πλειοψηφίας των αεροσκαφών
της στην Ευρώπη, τις επόμενες 7-10 ημέρες,
προειδοποιεί η Ryanair
2020/03/16 16:07 στην κατηγορία ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Στη λήψη δραστικών ενεργειών για τον περιορισμών του αρνητικού αντίκτυπου του
ιού Covid-19 τόσο στα δρομολόγια, όσο και στη λειτουργία της προχωρά η Ryanair
Group Airlines.
Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της low-cost αεροπορικής εταιρείας αναφέρει τα εξής:
Την περασμένη εβδομάδα, η εξάπλωση του Covid-19 και οι σχετικοί κυβερνητικοί
ταξιδιωτικοί περιορισμοί, πολλοί από τους οποίους επιβλήθηκαν χωρίς
προειδοποίηση, είχαν σημαντικό και αρνητικό αντίκτυπο στα δρομολόγια της Ryanair
Group Airlines.
Τις τελευταίες 7 ημέρες, οι Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία,
Ελλάδα, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Πολωνία, Νορβηγία και Κύπρος
επέβαλαν απαγορεύσεις πτήσεων -σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία- στις πτήσεις
προς και από τη χώρα ή απαγόρευσαν τις πτήσεις προς/από χώρες με υψηλό κίνδυνο
μόλυνσης από τον κορωνοϊό.

Η Ryanair αναμένει ότι το αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών θα έχει ως
αποτέλεσμα την καθήλωση της πλειοψηφίας του στόλου αεροσκαφών της σε
όλη την Ευρώπη τις επόμενες 7-10 ημέρες.
Ενώ, στις χώρες όπου δεν υπάρχει καθήλωση στόλου, οι περιορισμοί στις αποστάσεις
μεταξύ των ανθρώπων καθιστά το αεροπορικό ταξίδι πρακτικά αδύνατο.
Το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, η Ryanair αναμένει να μειώσει τις διαθέσιμες
αεροπορικές θέσεις κατά 80% και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πλήρης καθήλωση
του στόλου.
Η αεροπορική εταιρεία αναλαμβάνει άμεσα μέτρα για τη μείωση των λειτουργικών
της εξόδων και τη βελτίωση των ταμειακών της ροών.
Αυτό θα συνεπάγεται τη μόνιμη παραμονή στο έδαφος του πλεονάζοντος αριθμού
αεροσκαφών, την αναβολή των προσλήψεων και των δαπανών, την εφαρμογή σειράς
εθελοντικών αδειών, την προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας και τη
σημαντική μείωση των ωρών εργασίας και των πληρωμών.
Συνεργαζόμαστε με τα συνδικάτά μας σε όλες τις χώρες της ΕΕ για να
αντιμετωπίσουμε αυτό το έκτακτο και πρωτοφανές γεγονός του Covid-19, ο
αντίκτυπος και η διάρκεια του οποίου είναι προς το παρόν αδύνατο να
προσδιοριστεί.

