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Μεγάλες καθυστερήσεις στις πύλες εξόδου του
"Μακεδονία" εντοπίζει ο ΣΒΒΕ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Αθανάσιος Σαββάκης ενημέρωσε με επιστολή
του  τον  Αερολιμενάρχη  του  Αεροδρομίου  «Μακεδονία»  ότι  πολλά  μέλη  του  Συνδέσμου  που  ταξιδεύουν
καθημερινά  σε  διάφορους  προορισμούς  από  το  Αεροδρόμιο  «Μακεδονία»  διαμαρτύρονται  για  τεράστιες
καθυστερήσεις στις πύλες εξόδου, κυρίως κατά τις πρωινές πτήσεις.

Σύμφωνα  με  τη  σχετική  ανακοίνωση,  γνωρίζοντας  ότι  οι  υποδομές  του  αερολιμένα  είναι  ανεπαρκείς,  σε
συνάρτηση με  τη μεγάλη αύξηση  των πτήσεων,  και  λόγω  του ότι  ένας  νέος  αεροσταθμός,  μολονότι  είναι
αναγκαίος, δεν προβλέπεται  για  το άμεσο μέλλον,  ζητήθηκε από τον κ. Αερολιμενάρχη να εξαντληθεί  κάθε
περιθώριο της υφιστάμενης υποδομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και κυρίως αυτών που
είναι τακτικοί επιβάτες. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 

«Αγαπητέ Κύριε Αερολιμενάρχη,

Με  την  επιστολή  μας  αυτή  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  πολλά  μέλη  του  του  Συνδέσμου  που
ταξιδεύουν  καθημερινά  σε  διάφορους  προορισμούς  από  το  Αεροδρόμιο  «Μακεδονία»  διαμαρτύρονται  για
τεράστιες καθυστερήσεις στις πύλες εξόδου, κυρίως κατά τις πρωινές πτήσεις.

Μάλιστα, πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι έχει καταργηθεί ο «κατά προτεραιότητα» έλεγχος για τους τακτικούς
επιβάτες (frequent flyers), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα προγραμματισμού.

Αντιλαμβανόμενοι ότι οι υποδομές του αερολιμένα είναι ανεπαρκείς, σε συνάρτηση με τη μεγάλη αύξηση των
πτήσεων, και λόγω του ότι ένας νέος αεροσταθμός, μολονότι είναι αναγκαίος, δεν προβλέπεται για το άμεσο
μέλλον,  πιστεύουμε  ότι  θα  πρέπει  να  εξαντλήσετε  κάθε  περιθώριο  της  υφιστάμενης  υποδομής  για  την
καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και κυρίως αυτών που είναι τακτικοί επιβάτες». 

Σχολιάστε το άρθρο 
(1 σχόλιο)

Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον:

Αρκετά   Αποστολή

LINKS ΧΟΡΗΓΩΝ

Sony Xperia M2 Aqua. Με τον υψηλότερο βαθμό προστασίας από το νερό. Αποκλειστικά στα
καταστήματα Vodafone!

Anytime: Άλλαξε την ασφάλιση της κατοικίας σου και γλίτωσε χρήματα!

Executive MBA στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη στο ελληνικό
δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο!

Δωρεάν προσωπική ενημέρωση από την iFOREX! Ανακαλύψτε τις δυνατότητες των χρημάτων σας στην
αγορά Forex.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

25/11 Ικανοποίηση ΣΒΒΕ για την αποδοχή της σύστασης "Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης"

19/11 Συνάντηση της διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Γ. Βρούτση

17/11 Βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων από τον ΣΒΒΕ

06/11 ΣΒΒΕ: Ολοκληρώθηκε η αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Κίνα

04/11 Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για βελτίωση φορολογίας επιχειρήσεων και επενδύσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση είδησης    στό   Capital.gr    

Δημοφιλέστερα σήμερα Περισσότερα σχόλια  

John Paulson: Παγώνουμε τα πάντα στην Ελλάδα
μέχρι τις προεδρικές εκλογές

Εμείς, Αντώνη, τι θα κερδίσουμε;

"Το ΔΝΤ μας ψήνει το ψάρι στα χείλη…"

Το Λονδίνο και η μετά ΣΥΡIΖΑ εποχή...

Μετρό Θεσ/νίκης: Πώς η δικαιοσύνη δικαίωσε τους
εργολάβους

Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό θα λέω

Γιατί δεν θα ξεκολλήσουμε από τη μιζέρια

Σύμβολο    Ελλάδα   Εικόνα μετοχής   ΓΔ RT 11:38  991,02  +27,43  +2,85%  Τζίρος 21,85 εκ. €

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TΕΧΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΕΣ FOREX ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟ CAPITAL

http://www.capital.gr/dj/redir.asp?cat=13
http://www.capital.gr/news_ctg.asp?subcat=43
http://www.capital.gr/mediakit/customers.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170468
http://www.capital.gr/click.asp?id=485
http://forex.capital.gr/fx/view/analisi-agoras
http://www.capital.gr/wmarkets.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170465
http://www.capital.gr/xa/insiders.asp
http://www.capital.gr/stocks/mystocks.asp
http://www.capital.gr/realestate/articles.asp?cat=33
http://www.capital.gr/fundamentals/balance.asp
http://www.capital.gr/kefalaio_interactive/kefInteractive.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2160693
http://www.capital.gr/newsletters/register.asp
http://www.capital.gr/xa/insider_latest_moves.asp
javascript:textSize('up')
http://forex.capital.gr/fx/view/free-charts
http://www.capital.gr/futures_list.asp
http://www.capital.gr/fundamentals/top_pe.asp
http://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4472.149324.CAPITAL.GR9/B8367004.113013030;dc_trk_aid=286141265;dc_trk_cid=60274104
http://www.capital.gr/realestate/articles.asp?cat=30
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170411
http://www.capital.gr/about/oikonomika.asp
http://www.capital.gr/xa/market_stats.asp
http://www.capital.gr/static-economy-news.htm
http://www.capital.gr/news_ctg.asp?id=&subcat=999
http://www.capital.gr/News.asp?id=2150175
http://forex.capital.gr/fx/view/isotimies
http://www.capital.gr/static-finance-announcement-news.htm
http://www.capital.gr/markets.asp?showlist=0&subcat=7&expand=1
http://www.capital.gr/static-all-news.htm
http://www.capital.gr/xa/packets.asp
http://www.capital.gr/audioalerts.asp
http://www.capital.gr/xa/ratings_info.asp
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=4704254&nid=2167435
http://www.capitalblogs.gr/
http://www.capital.gr/xa/allstocks.asp
http://www.capital.gr/qProfile.asp
http://www.capital.gr/mobile.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170446
http://www.capital.gr/promitheies/
http://www.capital.gr/xa/latest_transactions.asp
http://www.capital.gr/member_favorites
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=2169882
http://www.capital.gr/eke/eke.asp
http://www.capital.gr/qDividents.asp
http://www.capital.gr/dj/feed_pub.asp
javascript:TabCtrlTabClick('2', '1')
http://www.capital.gr/xa/index_table.asp
http://www.capital.gr/fundamentals/top.asp
http://www.capital.gr/auto/
http://www.capital.gr/tech/home.aspx
http://www.capital.gr/stocks/mystocks.asp
http://www.capital.gr/realestate/articles.asp?cat=31
http://www.capital.gr/xa/comp_chart.asp
http://www.capital.gr/dj/redir.asp?cat=4
http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=2169795
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=11768092&PluID=0&ord=[timestamp]
http://www.capital.gr/members/logout.asp
http://www.capital.gr/mediakit/types.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170168
http://www.capital.gr/fundamentals/deiktes.asp
http://forex.capital.gr/fx/view/forex_basics
http://www.capital.gr/static-company-news.htm
http://www.capital.gr/trading_platforms/kefalaio_forex.asp
http://forex.capital.gr/fx/view/sign-in-to-daily-fx-plus
http://www.capital.gr/xa/quote_history.asp
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=4704254&nid=2167435
http://www.capital.gr/jArticle.asp?id=2169910
http://www.capital.gr/static-behind-the-lines-news.htm
http://www.capital.gr/about/tautothta.asp
http://www.capital.gr/agenda/gs.asp
http://english.capital.gr/
http://www.capital.gr/realestate/articles.asp?cat=32
http://www.capital.gr/static-buy-sell-announcement-news.htm
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170109
http://www.capital.gr/static-latest-news.htm
http://www.capital.gr/q.asp?s=%C3%C4
http://www.capital.gr/dj/redir.asp?cat=2
http://www.capital.gr/tools/ms.asp
http://www.capital.gr/mediakit/contact.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170168
http://www.capital.gr/markets.asp?showlist=0&subcat=8&expand=1
http://www.capital.gr/commodities.asp
http://www.capital.gr/markets.asp?showlist=0&subcat=4&expand=1
http://www.capital.gr/realestate/ra_home.asp
http://www.capital.gr/dj/feed_prem.asp
http://www.capital.gr/news_ctg.asp?subcat=999
http://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N39908.149324CAPITAL.GR/B8161650.110238229;dc_trk_aid=283459162;dc_trk_cid=58787423;salesforce=SFS-70160000000NTzaAAG
http://www.capital.gr/stoupas/?i=i02122014
http://www.capital.gr/paragwga/indoptions.asp
http://www.capital.gr/articles.asp?showlist=0&catid=6&expand=1
http://www.capital.gr/click.asp?id=486
http://www.capital.gr/tools/search.asp
http://www.capital.gr/mediakit/profile.asp
http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=2169812
http://www.capital.gr/backtest/defaultbacktest.asp
javascript:textSize('down')
http://www.capital.gr/careers/contact_email.asp
http://www.capital.gr/news_ctg.asp?id=48
http://www.capital.gr/articles.asp?showlist=0&catid=4&expand=1
http://www.capital.gr/mediakit/stats_daily.asp
http://www.capital.gr/members/register.asp
http://www.capital.gr/tw.asp
http://www.capital.gr/xa/ratings.asp
http://www.capital.gr/xa/quotes_table.asp
javascript:document.location.href='/member_favorites?action=add&news_id=2167435';
http://www.capital.gr/agenda/today.asp
http://www.capital.gr/members/changeregister.asp
http://www.capital.gr/members/login.asp
http://www.capitalhealth.gr/
http://www.capital.gr/businessweek/
http://www.capital.gr/jArticle.asp?id=2169910
http://www.capital.gr/static-market-news.htm
http://www.capital.gr/rss/rssfeeds.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2158653
http://www.capital.gr/tax
http://www.capital.gr/tools/search_symbols.asp
http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/messages
http://www.capital.gr/h.asp
http://www.capital.gr/markets.asp?showlist=0&subcat=11&expand=1
http://www.capital.gr/tools/symbols.asp
http://www.capital.gr/News.asp?id=2170324
javascript:pop_me_up('/NewsPrint.asp?id=2167435', 'print', 'height=600,width=600,scrollbars=yes,menubar=yes,resize=yes,toolbar=yes');
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=2170131
http://www.capital.gr/realestate/articles.asp?cat=34
http://www.capital.gr/fundamentals/top_cap.asp
http://www.capital.gr/?i=2014122117
http://www.capital.gr/members/register.asp?action=sendpassword
http://www.capital.gr/members/register.asp
http://www.capital.gr/xa/close_history.asp
javascript:TabCtrlTabClick('2', '2')
http://www.capital.gr/djpublic.asp
http://www.capital.gr/about/terms.asp
http://www.capital.gr/pf.asp
http://www.capital.gr/dj/redir.asp?cat=9
http://www.capital.gr/about/contact_email.asp
http://www.capital.gr/Articles.asp?id=2170131
http://forex.capital.gr/
http://www.capital.gr/markets.asp?showlist=0&subcat=10&expand=1
http://www.capital.gr/paragwga/stockfutures.asp
http://forex.capital.gr/fx/view/economic-calendar
http://www.capital.gr/xa/snapshot.asp
http://www.capital.gr/fundamentals/all.asp
http://www.capital.gr/protoselida/
javascript:pop_me_up('/NewsMail.asp?id=2167435', 'print', 'height=600,width=600,scrollbars=yes,resize=yes');
http://forex.capital.gr/fx/view/analyst-pics
http://www.capital.gr/paragwga/der.asp
http://www.capital.gr/rt/default.asp
javascript:pop_me_up('/NewsSave.asp?id=2167435', 'print', 'height=600,width=600,scrollbars=yes,resize=yes');
http://www.capital.gr/xa/insider_transactions.asp
http://www.capital.gr/history_of_xaa/
http://www.capital.gr/wall/movers.asp
http://www.capital.gr/capitaltv/home.asp
http://www.capital.gr/screener/default.asp
javascript:pop_me_up('/ticker/RealtimeHtmlTicker.aspx','ticker','width=290,height=459')
http://www.capital.gr/News.asp?id=2165621
http://www.capital.gr/News.asp?id=2147760
http://www.capital.gr/about/contact.asp
http://www.capital.gr/static-interviews.htm
http://www.capital.gr/dj/redir.asp?cat=1
http://www.capital.gr/jArticle.asp?id=2169905
http://www.capital.gr/fundamentals/all_cap.asp
http://www.capital.gr/wall.asp?showlist=0&subcat=6&expand=1

