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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ.Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υποδομές και στη
λειτουργία του Αεροδρομίου Καλαμάτας»

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που εδώ
και μια δεκαετία παρουσιάζει αλματώδη αύξηση στην επιβατική κίνηση, συνιστά
για την Μεσσηνία αλλά και ολόκληρη την Πελοπόννησο κομβικό πυλώνα για
την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς πρόκειται για την
μοναδική πύλη εισόδου ξένων τουριστών.
Και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος και έχουν
πραγματοποιηθεί οι πρώτες αφίξεις διεθνών πτήσεων, τα προβλήματα
λειτουργίας και εξυπηρέτησης επιβατών του αερολιμένα βρίσκονται στην ίδια,
αν όχι χειρότερη, κατάσταση από αυτήν της προηγούμενης χρονιάς.
Αν και από πέρυσι, με Επίκαιρη Ερώτηση που είχα καταθέσει (29/1/2021) στον
αρμόδιο Υπουργό, είχα τονίσει ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα αναγκαία έργα
βελτίωσης των υποδομών του αερολιμένα, αξιοποιώντας την χειμερινή
περίοδο, παρατηρούμε ότι τα προβλήματα δυστυχώς παραμένουν, ειδικά στις
λειτουργίες και τις υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών.
Δεν περιποιεί τιμή για την χώρα μας ότι η πρώτη εικόνα που αντικρύζουν οι
επισκέπτες είναι αίθουσες χωρίς κλιματισμό, στέγαστρα που δεν καλύπτουν
τους επιβάτες με αποτέλεσμα να μένουν στο ύπαιθρο χωρίς προφύλαξη από
τις καιρικές συνθήκες και χώροι υγιεινής εκτός λειτουργίας.
Σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, εφέτος προστίθεται επιτακτικά και το
ζήτημα του προσωπικού του αεροδρομίου, εφ’ όσον εκτός της χρόνιας
υποστελέχωσης θα υπάρξουν εντός του έτους και συνταξιοδοτήσεις, με ορατό

τον κίνδυνο το εναπομείναν προσωπικό να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον
φόρτο πτήσεων και επισκεπτών.
Κατόπιν αυτών,
Επειδή ο αερολιμένας Καλαμάτας

αποτελεί πυλώνα οικονομικής και
τουριστικής ανάπτυξης στην Μεσσηνία και την ευρύτερη περιοχή της
Πελοποννήσου.
Επειδή η φετινή τουριστική περίοδος συνιστά ελπίδα για οικονομική ανάσα
στους επαγγελματίες, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους χιλιάδες
εργαζόμενους.
Επειδή η εικόνα εγκατάλειψης που παρατηρείται στις υποδομές εξυπηρέτησης
επιβατών του αεροδρομίου υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική στην
ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.
Ερωτάται ο κος Υπουργός,
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεμβάσεων
άμεσης αποκατάστασης των υποδομών εξυπηρέτησης επιβατών;
2. Δεδομένης της κατάστασης υποστελέχωσης του προσωπικού
αερολιμένα και των συνταξιοδοτήσεων που αναμένονται,
προτίθεστε να προβείτε σε νέες προσλήψεις προσωπικού για την
κάλυψη των κενών και την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου και
της ασφάλειας των επιβατών;
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