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Πολύωρη σύσκεψη στην Πρέβεζα για συνεργασία με την Easy jet

Η συνεχής αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόμιο του Ακτίου το καθιστά πλέον ως ένα
δελεαστικό προορισμό για μεγάλες αεροπορικές εταιρίες, κάτι που επιβεβαιώθηκε κατά την
διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας μετά από πρόσκληση του Συλλόγου της Ένωσης Ξενοδόχων Πρέβεζας
προς την αεροπορική εταιρία Easy jet και φορείς από την ευρύτερη περιοχή.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι ότι στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης, οι δήμαρχοι από την Ηγουμενίτσα,
την Πάργα, την Βόνιτσα, την Λευκάδα και άλλοι αιρετοί ενώ το παρόν έδωσαν εκτός από
τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Στράτο Ιωάννου και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Πρέβεζας κ.Γιαμάς και Λευκάδας
κ.Σκιαδαρέσης και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι τουριστικών και λοιπών φορέων. Να
σημειώσουμε ότι οι εκπρόσωποι της εταιρίας είχαν επισημάνει από την αρχή ότι επιθυμία
τους είναι ο διάλογος να γίνει «κεκλεισμένων των θυρών» χωρίς την παρουσία
δημοσιογράφων.
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Η συζήτηση ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι με τις δύο πλευρές να συζητούν το πλαίσιο
συνεργασίας και να θέτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από το οποίο μπορεί να
επιτευχθεί η δρομολόγηση αεροσκαφών της Easy jet στο Ακτιο.

Οι τοπικοί φορείς ανέπτυξαν προς τους εκπροσώπους της εταιρίας τα επιχειρήματα τους
για τα οφέλη που θα έχει η εταιρία από τα δρομολόγια από και προς το Ακτιο.

Τα αριθμητικά δεδομένα που μιλούν για ολοένα αυξανόμενη κίνηση του αερολιμένα καθώς
και το ενδιαφέρον των ευρωπαίων επισκεπτών για την περιοχή μας αποτελούν τα δύο
ισχυρά χαρτιά για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της εταιρίας παρέθεσαν τα δικά τους επιχειρήματα
ενώ κατέθεσαν και την οικονομική απαίτηση που έχουν για την «προώθηση» του φιλόδοξου
αυτού εγχειρήματος.

Το οικονομικό είναι ένα ζήτημα που σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης
το σίγουρο είναι όμως ότι από την στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας και από τις
δύο πλευρές αναμένεται να βρεθεί και το πολυπόθητο σημείο προσέγγισης.

Στην σύσκεψη έγινε επίσης αναφορά και στην επικείμενη σύνδεση του αεροδρομίου του
Ακτίου με την Αθήνα μέσω της εταιρίας Aegean ενώ εκτιμάται ως πολύ σημαντική
παράμετρος η προσέλκυση και άλλων εταιριών χαμηλού κόστους (θέση εξάλλου που έχει
εκφράσει εδώ και πολύ καιρό η Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας και ο Πρόεδρός της
Πολύκαρπος Χαλκίδης ο οποίος σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας
Στράτο Ιωάννου έχει προβεί σε ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ).

Αν τελικά ευοδωθεί η συνεργασία με την Easy jet το αεροδρόμιο του Ακτίου θα γίνει
προορισμός δύο πτήσεων την εβδομάδα από την Αγγλία για το διάστημα από Μάιο έως
Οκτώβριο εξέλιξη αναμφίβολα πολύ θετική για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, της
Λευκάδας αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας.

2/2

