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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Μύκονος, 25-06-2019                                                                                                                                                                                                        

      ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                               
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ FRAPORT ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
 
Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της FRAPORT για την 
παρουσίαση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του αεροδρομίου της Μυκόνου σε 
δημοσιογράφους και άμεσα ενδιαφερόμενους.  
 
Αξίζει να σημειωθεί, πως παρουσιάστηκε το νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο του 
αεροδρομίου, επικαιροποιημένο, μετά και από τις διαφωνίες που διατυπώθηκαν 
από την Δημοτική Αρχή ως προς το πρώτο σχέδιο που είχε αρχικά παρουσιαστεί. 
 
Σε ιδιαίτερα θερμό και ευχάριστο κλίμα την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος 
Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και 
τονίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της ανανέωσης και της αισθητής 
αναβάθμισης του αεροδρομίου της Μυκόνου με στόχο να είναι αντάξιο των 
προσδοκιών όλων.  
 
Ο Δήμαρχος σημείωσε πως η Μύκονος, ως ένας από τους πρώτους παγκόσμιους 
τουριστικούς προορισμούς, αλλάζει και βαδίζει σε μια νέα εποχή όπου οι υποδομές 
αναβαθμίζονται με επίκεντρο την άμεση εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων όλων των ταξιδιωτών που καταφθάνουν αεροπορικώς.  
 
Επισήμανε επιπλέον, πως με τον αριθμό των αφίξεων να είναι ήδη αυξημένος σε 
σχέση με το 2018 το νέο αεροδρόμιο θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει επαρκώς 
όλους τους επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και τους μόνιμους 
κατοίκους κατά τους χειμερινούς μήνες.  
 
Το νέο στολίδι του νησιού το οποίο αποτελεί την πύλη εισόδου χιλιάδων 
επισκεπτών ετησίως από όλο τον κόσμο, πρόκειται να εγκαινιαστεί τους επόμενους 
μήνες, ενώ όσον αφορά το σχεδιασμό του είναι άρτια εναρμονισμένο με την 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική επιδεικνύοντας σεβασμό στο ιδιαίτερο κυκλαδίτικο 
τοπίο της Μυκόνου.  
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. 
Χατζημάρκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της FRAPORT Greece κ. Τσινέλ, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της INTRAKAT κ. Σουρέτης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. 
Λεονταρίτης και κ. Μπρίγγος και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ρόδου κ. Καμπουράκης.  
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Επίσης, το παρόν έδωσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μυκόνου και Δήλου, ο 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Πέτρος Μαραγκός. 
 
Από τη Δημοτική Αρχή το Δήμαρχο συνόδευσαν η Πρόεδρος της Κοινότητας 
Μυκονίων κ. Μαρία Κουσαθανά, η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
κ. Ελένη Καλπουρτζή και η νεοεκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Ελένη Κοντιζά.  
 
Ο Δήμαρχος κ. Κουκάς μετά το πέρας της εκδήλωσης, δήλωσε πως το νέο 
αρχιτεκτονικό σχέδιο του αεροδρομίου της Μυκόνου είναι άρτια εναρμονισμένο 
με το Μυκονιάτικο τοπίο και την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, ενώ τόνισε πως η 
επένδυση της Fraport αποτελεί την υλοποίηση ενός ονείρου για το νησί της 
Μυκόνου και πως η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει σταθερά το έργο της 
εταιρείας έχοντας μια αγαστή συνεργασία και μελλοντικά. Παράλληλα, επισήμανε 
την αναγκαιότητα να εξετάσει άμεσα η Fraport την προσβασιμότητα στο 
αεροδρόμιο των οχημάτων τόσο των επαγγελματιών όσο και των κατοίκων.  
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