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Τις σοβαρές παρενέργειες που προκαλούνται στην εύρυθμη
λειτουργία του νησιού κατά τους θερινούς μήνες, λόγω των προβλημάτων
που παρουσιάζονται στη λειτουργία του Αερολιμένα Μυκόνου, και οι
οποίες επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στην εικόνα τόσο του νησιού όσο και
ολόκληρης της χώρας, επισημαίνει εκ νέου με επιστολή του ο Δήμαρχος
Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, σε συνέχεια και των προφορικών
συστάσεων.
Στην επιστολή, αναφέρονται λεπτομερώς τα ζητήματα που
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, αλλά και οι προτεινόμενες λύσεις, τις
οποίες θα πρέπει να δώσει άμεσα η νέα Διοίκηση του Αερολιμένα
Μυκόνου.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Μυκόνου αναφέρεται στα εξής
προβλήματα:
1. Παρουσιάζεται ιδιαιτέρως σημαντική χρονοκαθυστέρηση στη
διαδικασία παραλαβής των

αποσκευών, με αποτέλεσμα να επικρατεί
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συνωστισμός και να επηρεάζεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του
αεροδρομίου.
2. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, ως προς τις συνθήκες
υγιεινής και συγκεκριμένα με την καθαριότητα τόσο στις τουαλέτες όσο και
στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο
να παρουσιάζει μια εικόνα, η οποία αναμφίβολα δεν αρμόζει στον
προορισμό μας.
3. Λόγω του μεγάλου αριθμού αναχωρήσεων και του μεγάλου
αριθμού επιβατών σε συνδυασμό με τον μικρό σε διαστάσεις χώρο
αναμονής των επιβατών για τις πτήσεις εσωτερικού, κρίνεται απαραίτητος
ο σχεδιασμός της σταδιακής εισόδου των επιβατών στο χώρο
αναχωρήσεως βάσει χρονικής προτεραιότητας της πτήσης, ώστε να μην
παρατηρείται το φαινόμενο στο χώρο αναμονής να στοιβάζονται
εκατοντάδες άτομα.
4. Έχουν εκδηλωθεί παράπονα για τον ανύπαρκτο κλιματισμό
στο χώρο αναμονής για τις πτήσεις του εσωτερικού.
5. Χρήζει άμεσης διευθέτησης το θέμα της προσωρινής στάσης
και στάθμευσης των μικρών και μεγάλων τουριστικών λεωφορείων και
μέσων μεταφοράς στο χώρο έμπροσθεν της πύλης των αφίξεων και των
αναχωρήσεων του αεροδρομίου, προκειμένου να αποφεύγονται τα
φαινόμενα

της

κυκλοφοριακής

συμφόρησης

αλλά

συγχρόνως

να

διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών κατά την αποβίβασή τους και
αναχώρησή τους, οι οποίοι σήμερα είναι υποχρεωμένοι να περνούν με τις
αποσκευές

τους

ανάμεσα

από

τα

οχήματα

που

είναι

ατάκτως

σταθμευμένα στο χώρο του αεροδρομίου.
6. Διευθέτηση και ορισμός χώρου αναμονής των ιδιοκτητών –
οδηγών των τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων, οι οποίοι
αναμένουν τους πελάτες τους.
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Σχετικά με το εν λόγω σοβαρό ζήτημα ο Δήμαρχος
Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε τα εξής:
''Είναι αδιανόητο να επικρατούν αυτές οι συνθήκες, σε ένα από
τα δημοφιλέστερα αεροδρόμια της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, ειδικά
όταν έχουμε ενημερώσει εγκαίρως τη Διοίκηση της Fraport Ελλάδος
σχετικώς, από τον Νοέμβριο του 2016.
Η

εύρυθμη

λειτουργία

του

Αερολιμένα

Μυκόνου

είναι

αδιαπραγμάτευτη και έχουμε όλοι ευθύνη να τη διαφυλάξουμε ως κόρη
οφθαλμού, υπερβαίνοντας ακόμα και τον καλύτερό μας εαυτό!
Για αυτό καλούμε όλους τους συναρμόδιους φορείς να
παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε απρόσκοπτα, όλοι μαζί, να
εργαστούμε για τον Αερολιμένα Μυκόνου.
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