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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Μύκονος, 15-05-2017 
                                                                                                                                                                                                                             

               
    ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                             
                                   
       
                     

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ FRAPORT GREECE 

 
 

Στις 12/05/2017 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση 

εργασίας ανάμεσα στον Δήμαρχο Μυκόνου κ. Κωνσταντίνο Κουκά και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της Fraport Greece κ. Αλεξάντερ Τσινέλ και τους 

συνεργάτες του. 

Σκοπός της συνάντησης, η οποία κύλησε σε πολύ καλό κλίμα, ήταν η 

ενημέρωση από πλευράς της εταιρείας σχετικά με την αναπτυξιακή της πρόταση 

που αφορά τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στον αερολιμένα της 

Μυκόνου και τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή έχοντας ως στόχο την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Μυκονιατών. 

Πιο ειδικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece ενημέρωσε το 

Δήμαρχο πως ο αερολιμένας της Μυκόνου αποτελεί για την εταιρεία μια ξεχωριστή 

και ταυτόχρονα ιδιαίτερη περίπτωση, διευκρινίζοντας πως σκοπός της είναι να τον 

αναβαθμίσουν σημαντικά ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για το νησί. 

Συγκεκριμένα, ως απόρροια των παραπάνω θα προβούν σε πολλές επενδύσεις σε 

συνεννόηση πάντα με την Δημοτική Αρχή. Οι πρώτες εκτεταμένες εργασίες θα 

αφορούν την επέκταση των κτιρίων (διπλασιασμός) και θα ξεκινήσουν μετά το 

πέρας της τουριστικής σεζόν του 2017 προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία του αεροδρομίου κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, ενώ ήδη 

λαμβάνουν χώρα εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. 

Ο Δήμαρχος, αφού τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία που υπάρχει μέχρι 

στιγμής, επεσήμανε, ότι το αεροδρόμιο της Μυκόνου κατασκευάστηκε με τις 

παραχωρήσεις γης των Μυκονιατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε με ξεκάθαρο και 

αποφασιστικό τρόπο την άποψή του πως: «το αεροδρόμιο της Μυκόνου είναι και 
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πρέπει να παραμείνει ένας σταθερός παράγοντας ποιοτικής τουριστικής 

ανάπτυξης, σκοπό για τον οποίο συναινούν όλοι οι Μυκονιάτες» και ζήτησε οι 

όποιες παρεμβάσεις να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον και την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική του νησιού. Επιπλέον, αιτήθηκε και απέσπασε τη δέσμευσή τους, ο 

χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων του αεροδρομίου, να είναι εξυπηρετικός τόσο 

προς τους επισκέπτες όσο και προς τους επιχειρηματίες. 

Επιπρόσθετα, τους ενημέρωσε για την άμεση ανάγκη να ακολουθηθεί η 

προβλεπόμενη διαδικασία, προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις στάθμευσης των 

ιδιωτικών αεροσκαφών. Παράλληλα τόνισε πως οφείλουν, ιδίως την περίοδο 

αιχμής (Ιούλιο – Αύγουστο), να εφαρμόσουν και να καθιερώσουν την 24ωρη 

λειτουργία του αεροδρομίου και συμφώνησε με τους εκπροσώπους να πιέσουν 

από κοινού την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να λύσει το θέμα της 

υποστελέχωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Ακόμη, ανέδειξε το κρίσιμο 

ζήτημα της δημιουργίας νέων δρομολογίων, με απώτερο στόχο η Μύκονος να 

συνδεθεί με κεντρικά κομβικά αεροδρόμια (hubs) του εξωτερικού. 

Τέλος, όσον αφορά το νησί της Μυκόνου, ο Δήμαρχος αιτήθηκε από την 

εταιρεία να τον συνδράμει σε έργα υποδομής, όπως η αναβάθμιση των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής του αερολιμένα, καθώς και να 

υπάρξει συντονισμός μεταξύ της Fraport και του Δήμου, στα πλαίσια των 

προωθητικών ενεργειών του τουριστικού προϊόντος της Μυκόνου, ώστε να 

ακολουθηθεί από κοινού η τουριστική πολιτική της Δημοτικής Αρχής, με κυρίαρχο 

αίτημα την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ επέμεινε να ενταχθεί και η 

Δήλος στο πρόγραμμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας του νέου φορέα.  

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα,  

παραβρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδης 

Ατζαμόγλου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικόλας 

Γκέλος, η Δημοτική Σύμβουλος κα. Τόνια Ανδρόνικου και στελέχη της Fraport. 
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