Τίτλοι τέλους για το αεροδρόμιο της πόλης;
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τετάρτη, 26 Νοέμβριος 2014 09:38 -

Η κοινοπραξία FRAPORT AG- SLENTEL Ltd ανακηρύχτηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμητέος
επενδυτής για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Το τίμημα είναι εφάπαξ 1,234
δισ. ευρώ και 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο
ετησίως με τον πληθωρισμό.

Ανάμεσα στα 14 αεροδρόμια είναι αυτό του Ακτίου, και δεν συμπεριλαμβάνεται όπως όλοι
γνωρίζουμε το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων μίας και δεν ήταν στην λίστα για τα 14
προτεινόμενα.

Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση και την λειτουργικότητα των
περιφερειακών αεροδρομίων έχει πλέον καθοριστεί. Η Ήπειρος θα έχει ως λειτουργικό
αεροδρόμιο το Άκτιο.

Είναι απίθανο να πιστέψουμε ότι το ελληνικό δημόσιο θα δαπανήσει χρήματα για την
αναβάθμιση του αεροδρομίου της πόλης μας και ότι είναι διαφορετική περίπτωση από τον
σχεδιασμό της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Όλοι ξέραν ότι γίνεται νέος σχεδιασμός λειτουργικών αεροδρομίων και σε αυτό δεν
συμπεριλαμβάνονταν το «Βασιλεύς Πύρρος».

Επίσης όλοι ξέρουν ότι χωρίς αεροδρόμιο δεν υπάρχει τουριστική ανάπτυξη για τουρισμό
από χώρες του εξωτερικού.
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Η ολιγωρία από την περιφέρεια, τον δήμο Ιωαννιτών και τους βουλευτές στο ζήτημα του
αεροδρομίου είναι ζήτημα που χρειάζεται απαντήσεις. Γιατί άφησαν να εξελιχθεί ο
σχεδιασμός για την παραχώρηση χωρίς να είναι ενταγμένο και το αεροδρόμιο Ιωαννίνων;

Αμέσως μόλις θα υπάρξουνε πτήσεις από το Άκτιο χαμηλού κόστους για Αθήνα την επομένη
θα παύσει την λειτουργία του και το δικό μας αεροδρόμιο.

Εάν η χρήση του Ακτίου είναι σωστή τότε γιατί δαπανούνται χρήματα για την «αναβάθμισή
του». Μήπως όλοι γνώριζαν ότι είναι «τελειωμένη ιστορία» και έψαχναν να βρουν έμμεσο
τρόπο για τον βραχνά του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο όμως είναι απαραίτητο για τον ορεινό νομό μας και τον τουρισμό που
αναζητάμε για να στηρίξουμε ελπίδες για εισόδημα. Εάν δεν βρεθεί άμεσα άλλη λύση για
την λειτουργικότητα του θα έχουμε χάσει ένα πολύ σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τουριστική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και κανείς πιά από τους πολιτικούς δεν πρέπει μα
μιλήσει ξανά για τουρισμό και ανάπτυξη.
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