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Περιφέρεια Ηπείρου και Θωμάς Μπέγκας απαντούν

Με συντονισμένο τρόπο, Δήμος Ιωαννιτών και Περιφέρεια Ηπείρου διέψευσαν την Τετάρτη,
τη φημολογία περί δικής τους εμπλοκής και ευθύνης στο παρουσιαζόμενο ως «ναυάγιο» της
TUS Air και των σχεδίων της αεροπορικής εταιρείας με έδρα την Κύπρο, να ξεκινήσει νέο
δρομολόγιο από το Τελ Αβίβ προς τα Γιάννενα.

Καμιά συμφωνία δεν υπήρξε για να... χαλάσει, απάντησαν και οι δύο φορείς την Τετάρτη, κι
ενώ η όλη παραφιλολογία έπαιζε επί περίπου δύο 24ωρα.

Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας τόνισε το μεσημέρι της Τετάρτης,
πως ο Δήμος Ιωαννιτών, η Περιφέρεια Ηπείρου και η εταιρεία TUS είναι στρατηγικοί
εταίροι και η συμμαχία αυτή θα συνεχιστεί με καλά αποτελέσματα και στο μέλλον. «Η
σχέση στρατηγικών εταίρων που έχει καθιερωθεί μεταξύ των τριών φορέων, σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα θα αποδειχθεί μετά από τις ανακοινώσεις της εταιρείας για το
ευρύτερο πρόγραμμα πτήσεων για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων» τόνισε ο Δήμαρχος,
αναφερόμενος στις ανακοινώσεις που επίκεινται από πλευράς TUS, πιθανότατα στο
διάστημα που Γιαννιώτικη αντιπροσωπεία θα βρεθεί στην Κύπρο, την ερχόμενη εβδομάδα.

Λόγοι στρατηγικής και οργάνωσης του προγράμματος της εταιρείας, επέβαλαν στη
διοίκησή της την αναστολή του προγραμματισμού της για την έναρξη δρομολογίου από το
ερχόμενο καλοκαίρι, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο, σύμφωνα με τον κ. Μπέγκα. Ότι έγινε
δεν έχει καμία σχέση με ακύρωση αλλά με προσωρινή μετάθεση της έναρξης των πτήσεων
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από τον Οκτώβριο του 2018, σημείωσε. Οι δύο εμφανιζόμενες αιτίες είναι πρώτον ότι η ίδια
η εταιρεία καταγράφοντας την κατάσταση, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να
οργανώσει τις πτήσεις της και δεύτερον γιατί μετά από μια έρευνα αγοράς, είδε ότι μέχρι
τον Οκτώβριο είναι κλεισμένα τα αεροδρόμια με άλλες εταιρείες. Μη θέλοντας λοιπόν, να
χάσει κομμάτι πελατολογίου της, αποφάσισε να διαπραγματευτεί το σύνολο της αγοράς
Ισραήλ από τη νέα σεζόν.

Ερωτηθείς, ο κ. Μπέγκας ξεχώρισε το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ένωσης Ξενοδόχων
του Νομού Ιωαννίνων τονίζοντας πως σε αυτούς εναπόκειται να εκμεταλλευτούν τα
αποτελέσματα της προσπάθειας προβολής και εξωστρέφειας του προορισμού «Ιωάννινα».

Η επόμενη μέρα του στοιχήματος του τουριστικού προϊόντος είναι στα χέρια τους,
σημείωσε χαρακτηριστικά και έχει σχέση με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας εκ
μέρους των. Για να ανοίξουν οι αγορές ωστόσο, έπαιξε κεντρικό ρόλο το κύρος των δύο
θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Το κύρος και αξιοπιστία αυτών δεν έχει βληθεί
καθόλου» τόνισε.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μπέγκας αρνήθηκε πως υπήρχε συμφωνία με
την εταιρεία TUS με οικονομικό αντάλλαγμα, συμμετοχής της περιοχής μας και δη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προβολή της νέας πτήσης από το Ισραήλ γιατί όπως τόνισε,
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. «Απαγορεύεται τέτοιου είδους
συναλλαγή με έναν ιδιωτικό φορέα» κατέληξε.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης η Περιφέρεια Ηπείρου
τονίζει ότι η χρονική μετάθεση της έναρξης των δρομολογίων της TUS AIR από το Τελ- Αβίβ
προς (και από) Ιωάννινα για τον ερχόμενο Οκτώβριο, οφείλεται σε διαδικαστικά θέματα που
έχουν σχέση με τις συνεργασίες που επιδιώκονται με tour operators.

Την εξήγηση αυτή έδωσε ο Πρόεδρος και CEO της αεροπορικής εταιρίας Michael Weinstein
σε επικοινωνία που είχε με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ο οποίος υπενθύμισε ότι ανάλογη
μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των δρομολογίων είχε γίνει και για τις πτήσεις από
Λάρνακα προς Ιωάννινα.

2/3

Η αλήθεια για την «ακύρωση» του δρομολογίου της TUS Air
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2018 18:10 -

Ο κ. Weinstein επιβεβαίωσε την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με την Περιφέρεια, το
Δήμο Ιωαννιτών και τους άλλους τοπικούς φορείς, προσθέτοντας ότι από την TUS AIR
εξετάζονται πλέον και οι δυνατότητες προγραμματισμού πτήσεων από τα Ιωάννινα και
προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συμπλήρωσε δε ότι στην Διεθνή Έκθεση της Λευκωσίας που θα γίνει στις 20-22 Απριλίου,
θα έχουν τη δυνατότητα να συζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό των
αεροπορικών δρομολογίων.

Τέλος, ο κ. Weinstein έθεσε εαυτόν στη διάθεση των εκπροσώπων των τοπικών Μέσων
Ενημέρωσης, αλλά και των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου, για τυχόν πρόσθετη
ενημέρωση.
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