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Θέμα: Ίδρσζη νέας θσγαηρικής από ηην «Lufthansa» - Νεόηερα για ζσνεργαζία ηης με 

«Condor» 

 

Υπό ηε ζθηά ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ ηνπ θνξσλντνύ ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ιίγεο εκέξεο 

κεηά ηελ απόθαζε ίδξπζεο από ηνλ όκηιν «Lufthansa» ηεο λέαο ηεο ζπγαηξηθήο κε ηελ επσλπκία 

«Eurowings Discover» -ε αλαθνίλσζε ηεο νπνίαο έιαβε ρώξα ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο 

Γηεζλνύο Έθζεζεο Τνπξηζκνύ Βεξνιίλνπ (ITB) δηα ζηόκαηνο ηνπ εκπνξηθνύ δηεπζπληή ηεο λέαο 

εηαηξείαο- ν όκηινο ζρεδηάδεη ηελ άξζε ηεο απόθαζήο ηνπ λα θαηαγγείιεη από ηνλ Ινύλην 2021 ηε 

ζπκθσλία ηνπ κε ηελ «Condor» γηα πηήζεηο ηξνθνδνζίαο εμσηεξηθνύ. Υπελζπκίδεηαη όηη ε 

«Condor» είρε πξνζθύγεη θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ γεξκαληθνύ θνινζζνύ ζηελ αξκόδηα 

Οκνζπνλδηαθή Αξρή Αληαγσληζκνύ (Bundeskartellamt) κε ηελ αηηηνινγία θαηάρξεζεο ηεο 

δεζπόδνπζαο ζέζεο ηνπ νκίινπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα κε ζεκεξηλά δεκνζηεύκαηα νη ηζύλνληεο ηνπ νκίινπ  

«Lufthansa» δείρλνπλ ζεκάδηα νπηζζνρώξεζεο ζηελ απόθαζε πνπ έιαβαλ ηνλ πεξαζκέλν 

Ννέκβξην πεξί θαηαγγειίαο ηεο Δηδηθήο Σπκθσλίαο Τξνθνδνζίαο Πηήζεσλ (Special Pro Rate 

Agreement) ηελ νπνία έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ «Condor» έπεηηα θαη από ηηο πξόζθαηεο ζπζηάζεηο 

πνπ δέρηεθε ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε από ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ ηεο ΔΔ πεξί αλάγθεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ κέηξσλ επνπηείαο ηνπ νκίινπ πξνθεηκέλνπ λα κελ θηλεζεί ε δηαδηθαζία ‘επί 

παξαβάζεη’ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο πνπ έρεη ιάβεη ν όκηινο γηα ηε δηάζσζή ηνπ. 

 

Ωζηόζν αληαγσληζηηθά πξνο ηηο ήδε ππάξρνπζεο πηήζεηο ηεο «Condor» θαίλεηαη όηη ζα θηλεζεί ν 

ζρεδηαζκόο ηεο «Eurowings Discover» ππό ηνλ ηίηιν «Οcean», ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε λέα 

ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ «Lufthansa» αλακέλεηαη λα εθθηλήζεη ηαμίδηα κεγάισλ απνζηάζεσλ πξνο 

πξννξηζκνύο ζηε Βόξεηα Ακεξηθή, ηελ Καξατβηθή θαη ηελ Αθξηθή κε αεξνζθάθε Airbus 330. 

Σύκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ, θ. S. Kreuzpaintner, ν όκηινο επηζπκεί λα 

επεθηείλεη καδηθά ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ην επόκελν θαινθαίξη, δηαηεξώληαο 

σζηόζν παξάιιεια ηελ επηδίσμή ηνπ λα παξακείλεη κία ‘premium’ αεξνπνξηθή εηαηξεία. 

 

Σύκθσλα κε Γεξκαλνύο ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο (DER Touristik, Schauinsland), νη νπνίνη 

παξαδνζηαθά ζπλεξγαδόληαη κε ηελ «Condor» δεδνκέλνπ όηη νη πηήζεηο ηεο εμππεξεηνύλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηώλ κεγάισλ απνζηάζεσλ, ην θαινθαίξη ηνπ 2021 αλακέλεηαη λα είλαη 

άθξσο αληαγσληζηηθό, ππξνδνηώληαο έλαλ λέν αληαγσληζκό ηηκώλ ζηηο πηήζεηο. Όπσο 

ζεκεηώλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζηηθά γξαθεία ζηε Γεξκαλία, ν αξηζκόο ηδησηηθώλ ηαμηδηώλ 

αλακέλεηαη λα αλαθάκςεη ζρεηηθά πην γξήγνξα. Ωζηόζν, δελ είλαη ζαθέο αθόκα πόζν γξήγνξα 

θαη εάλ ζα επηηεπρζεί μαλά -ην πξνγελέζηεξν ηεο επνρήο ηνπ θνξσλντνύ- επίπεδν δήηεζεο γηα 

επαγγεικαηηθά ηαμίδηα. 

 

 


