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Θέμα: Αεροπορική σύνδεση Αθήνας – Ακτίου   

          Αξιότιμε κύριε Γενικέ,  

     Κατόπιν της συνάντησής μας την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, σας παραθέτω 

συνοπτικά αυτά που συζητήθηκαν σχετικά με την έλλειψη αεροπορικής σύνδεσης  

Αθήνας – Ακτίου.  

     Η 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 τις περιοχές της Πρέβεζας, της 

Λευκάδας και της Αιτωλοακαρνανίας.  

     Αξίζει να επισημανθεί ότι η έλλειψη αεροπορικής  πρόσβασης από την Αθήνα 

επηρεάζει όχι μόνο την τουριστική κίνηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό αλλά 

και την περαιτέρω στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης που έχει θέσει σήμερα το 

Επιμελητήριο Λευκάδας. Στις άμεσες ενέργειές μας περιλαμβάνονται προσκλήσεις 

και επισκέψεις σημαντικών τουριστικών παραγόντων για την επίτευξη μελλοντικών 

συνεργασιών. Εντούτοις, ο χρόνος οδικής πρόσβασης από το αεροδρόμιο Αθηνών 

στην Λευκάδα είναι περίπου 7 ώρες, (υπολογίζοντας και το χρόνο μετάβασης στα 

πρακτορεία των λεωφορείων) δυσχεραίνοντας έτσι τόσο την τουριστική κίνηση 

μεμονωμένων επισκεπτών αλλά και την επίτευξη των νέων στόχων που έχουμε 

θέσει για την  τουριστική ανάπτυξη,  και η οποία αποτελεί μονόδρομο στις 

δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας.  

     Σήμερα στα δρομολόγια εσωτερικού περιλαμβάνονται μόνο τα δρομολόγια της 

εταιρείας Sky Express που αφορούν στη σύνδεση με τη Κρήτη (Σητεία). Η σύνδεση 
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αφορά 3 δρομολόγια την εβδομάδα  καθώς και συνδέσεις με την Κέρκυρα, τη 

Κεφαλονιά  τη Ζάκυνθο και τα Κύθηρα.   

     Είναι προφανές ότι απαιτείται ορθολογικός ανασχεδιασμός των συνδέσεων 

εσωτερικού για το αεροδρόμιο του Ακτίου, διότι δεν είναι δυνατόν να 

επιχορηγούμε αεροπορικό δρομολόγιο για τη σύνδεση του Ακτίου με την Σητεία 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και  μάλιστα με το ποσό των  7.000€ -  8.000€ ανά 

δρομολόγιο(!!!!), όταν μάλιστα το αεροπλάνο πετάει για Σητεία με έναν ή και 

κανέναν επιβάτη κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.  Από την άλλη, όπως  

σας ενημέρωσα και κατά την συνάντησή μας στο Υπουργείο, δεν  υπάρχει σύνδεση 

της περιοχής με την Αθήνα, που αποτελεί σημαντική τουριστική αγορά του 

εσωτερικού, είναι το κέντρο των αποφάσεων, και κυρίως, αποτελεί σημείο 

μετεπιβίβασης των επισκεπτών και των τουριστικών παραγόντων του εξωτερικού. 

Παραμένω στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλα στοιχεία κρίνετε σκόπιμο ότι 

χρειάζεστε ή μπορούν να βοηθήσουν προς την επίλυση του προβλήματος. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

Σωτήρης Σκιαδαρέσης 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1) Υπουργός Ανάπτυξης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, κύριος Κωστής Χατζηδάκης 

2) Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κύριος Σπυρίδων Σπύρου 

3) Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, κύριος Θεόδωρος Βερύκιος 

4) Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, κύριος Στράτος Ιωάννου 

5) Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πρέβεζας, κύριος Ιωάννης Γιαμάς 

Αεροδρόμιο Ακτίου  

Αποτελεί τη σημαντικότερη πύλη τουριστικής κίνησης για τις Περιφερειακές 

Ενότητες:  

 Λευκάδας – Περιφέρεια Ιονίου (απόσταση πόλης από αεροδρόμιο: 18 χλμ) 

 Πρέβεζας – Περιφέρεια Ηπείρου (απόσταση πόλης από αεροδρόμιο: 7 χλμ) 
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 Αιτωλοκαρνανίας (Πάλαιρος) – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (απόσταση από 

αεροδρόμιο: 28 χλμ) 

Εσωτερική Κίνηση Αεροδρομίου Ακτίου   

YEAR FLIGHTS PASSENGERS 

  ARR+DEP ARRIVALS DEPART. 

1994 522 5.655 5.995 

1995 589 7.017 7.741 

1996 600 8.982 9.365 

1997 533 9.872 10.305 

1998 537 9.007 9.825 

1999 377 6.937 7.276 

2000 399 8.116 8.817 

2001 446 7.510 7.515 

2002 404 6.510 6.747 

2003 1.190 8.107 7.583 

2004 1.314 9.957 7.656 

2005 1.189 8.688 8.013 

2006 1.175 9.093 8.561 

2007 1.231 10.145 9.528 

2008 1.087 8.662 9.053 

2009 1.113 7.737 7.953 

2010 892 3.367 2.976 

2011 871 2.453 2.438 

 

Το 2009 αποτέλεσε την τελευταία χρονιά αεροπορικής σύνδεσης με την Αθήνα που 

εκτελούσαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές πριν την πώλησή τους σε ιδιωτική 

εταιρεία.   

Από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση με Αθήνα - οι 

μοναδικές πτήσεις εσωτερικού αφορούν συνδέσεις με νησιά του Ιονίου και την 

Κρήτη. 

Για το 2012 οι αεροπορικές συνδέσεις του εσωτερικού εκτελούνται από την 

αεροπορική εταιρεία Sky Express  (με αεροσκάφος jetstream - 30  θέσεων) και 

περιλαμβάνουν τους ακόλουθους προορισμούς :  

Σητεία (Κρήτη) – Άκτιο :  3 δρομολόγια/εβδομάδα  (από Απρίλιο έως και Οκτώβριο) 

        2 δρομολόγια/εβδομάδα  (από Νοέμβριο έως και Μάρτιο 

2013)  

Η ίδια εταιρεία συνδέει επίσης το Άκτιο με την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την 

Ζάκυνθο και τα Κύθηρα. 

 


