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13 Νοεµβρίου 2014 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Έναρξη λειτουργίας των Αυτόµατων-Ηλεκτρονικών Θυρών Εισόδου 
  

Η Hermes Airports ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των αυτόµατων-ηλεκτρονικών 

θυρών εισόδου στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Λάρνακας. Πρόκειται για την πρώτη φάση 

εφαρµογής ενός αυτόµατου συστήµατος θυρών, που βρίσκεται στο χώρο των 

αναχωρήσεων (check-in), και επιτρέπει στο επιβατικό κοινό, εφόσον µεταφέρει µαζί 

του τυπωµένη την κάρτα επιβίβασης της αερογραµµής (boarding pass), να 

προχωρήσει απευθείας για έλεγχο στις αψίδες ασφαλείας και ακολούθως στα 

καταστήµατα και τις πύλες αναχωρήσεων του αερολιµένα. Η διαδικασία χρήσης του 

συγκεκριµένου συστήµατος είναι εξαιρετικά απλή και προϋποθέτει απλώς τη σάρωση 

(scan) της κάρτας επιβίβασης του κάθε επιβάτη. Η Hermes Airports εξασφάλισε 

επίσης ότι η χρήση του εν λόγω συστήµατος, θα είναι εφικτή και διαθέσιµη, ακόµη και 

για τα άτοµα µε αναπηρίες ή µε µειωµένη κινητικότητα (AµεΑ).    

 

Σηµειώνεται ακόµη ότι η λειτουργία του νέου αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

θυρών, περιλαµβάνει και δεύτερη φάση παροχής υπηρεσιών, η οποία πολύ 

σύντοµα, θα είναι επίσης διαθέσιµη στο κοινό. Πρόκειται για τη γνωστή υπηρεσία 

«Ταχείας Επιβίβασης (Fast Track)» η οποία εφαρµόζεται σε πάρα πολλά 

αεροδρόµια του κόσµου και παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό, έναντι µικρής 

χρέωσης, να εξασφαλίζει άµεση και γρήγορη είσοδο στις πύλες αναχωρήσεων του 

αερολιµένα, αποφεύγοντας τις ανεπιθύµητες ουρές επιβατών που κάποτε 

παρατηρούνται σε ώρες αιχµής.  

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήµατος αυτόµατων-ηλεκτρονικών θυρών  

στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Λάρνακας, αποτελεί άλλο ένα βήµα αναβάθµισης των 

υπηρεσιών που παρέχει η Hermes Airports, τόσο προς το επιβατικό κοινό της 

Κύπρου, όσο και του εξωτερικού που επισκέπτεται τη χώρα µας. 

 

     ----------- 
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Σηµειώσεις για τα ΜΜΕ: 

• Η Hermes Airports Ltd είναι ο διαχειριστής των δύο ∆ιεθνών Αεροδροµίων της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η κοινοπραξία απαρτίζεται από εννέα µετόχους -κυπριακές 

και ξένες εταιρείες. Συνολικά, πάνω από επτά εκατοµµύρια επιβάτες διακινούνται 

ετησίως στα ∆ιεθνή Αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου.  

• Εκτιµάται ότι για κάθε επιπρόσθετη πτήση που αφικνείται στα αεροδρόµια της 

Κύπρου  δηµιουργούνται γύρω στις 100 επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Συνολικά, 

πέραν των 12,700 θέσεων εργασίας στα δύο αεροδρόµια αλλά και στην τουριστική 

βιοµηχανία της χώρας γενικότερα, υφίστανται και ενισχύονται ως αποτέλεσµα της 

λειτουργίας των ∆ιεθνών Αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου. Με ετήσια συνεισφορά 

που ξεπερνά τα €500 εκατοµµύρια στην Κυπριακή οικονοµία, ποσό που αντιστοιχεί 

περίπου στο 3% του ΑΕΠ της χώρας, οι δύο αερολιµένες της Κύπρου, 

δικαιολογηµένα θεωρούνται πλέον ως µια σηµαντική κινητήρια δύναµη που βοηθά 

στην ανάπτυξη της χώρας και στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας. 

• Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µε το Γραφείο Τύπου της 

Hermes Airports Ltd, Τηλ. +357 24 742165. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 

pressoffice@hermesairports.com Τ.Κ. 43027, 6650 ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας, 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 
 
 


