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Συνάντηση των φορέων με την αεροπορική εταιρία ΑΕGE

AN

Την Τετάρτη 23 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Επιμελητηρίου Λευκάδας συνάντηση με εκπροσώπους της αεροπορικής εταιρίας
Aegean, όπου θα συζητηθεί το ενδεχόμενο αεροπορικής σύνδεσης του αεροδρομίου με την
Αθήνα.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια συνάντησης που είχε προηγηθεί στις 14 Απριλίου με
στελέχη της Aegean στην οποία συζητήθηκαν όλες οι προοπτικές για την πιθανή έναρξη της
αεροπορικής σύνδεσης το 2015 .

Εκεί συμφωνήθηκε η ανάγκη μιας νέας συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα
στις 23 Ιουλίου με τα στελέχη της εν λόγω εταιρίας. Πρόσκληση να παραβρεθούν στην
συνάντηση έχουν λάβει από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ο Αντιπεριφερειάρχης
Στράτος Ιωάννου (οι Δήμαρχοι Πάργας Αθανάσιος Λιόλιος και Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης,
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Γιαμάς ( o οποίος συνεργάζεται στενά για το θέμα
με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας Σωτήρη Σκιαδαρέση), οι Πρόεδροι των
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Ενώσεων Ξενοδόχων Πρέβεζας Πολύκαρπος Χαλκίδης και Πάργας Δημήτρης Δημάκος και
άλλοι φορείς.

Να θυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο του 2014 η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜΑΡ, Νίκη
Φούντα συνέταξε ερώτηση για την αεροπορική σύνδεση του Ακτίου με την Αθήνα προς τους
αρμόδιους υπουργούς την οποία συνυπέγραψαν οι Βουλευτές Αιτωλ/νίας της Νέας
Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης, του ΠΑΣΟΚ Αθ. Μωραΐτης, Λευκάδας της Νέας
Δημοκρατίας Θεόδωρος Σολδάτος και Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης
Τσουμάνης. Τότε αποφασίστηκε η προσπάθεια να συνεχιστεί με διαδοχικές συναντήσεις με
εκπροσώπους των Επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων και των τριών Νομών,
προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, ώστε να μπορέσει το Αεροδρόμιο
Ακτίου να συνδεθεί επιτέλους με την πρωτεύουσα, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των
οδικών έργων.

H αεροπορική σύνδεση του αεροδρομίου του Ακτίου με την Αθήνα διεκόπη το 2009
συμβάλλοντας αρνητικά στην ευρύτερη τουριστική κίνηση της περιοχής δεδομένου ότι ο
αερολιμένας του Ακτίου εξυπηρετεί την Πρέβεζα, την Λευκάδα και την Αιτωλοκαρνανία.
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