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8 Μαξηίνπ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Άλλη μια διεθνή διάκπιζη για ηα διεθνή αεποδπόμια ηηρ Κύππος 

«Καλύηεπη ζςμθωνία ζύμππαξηρ Δημόζιος-Ιδιωηικού ηομέα» 

  
Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ε Hermes Airports ραηξεηίδεη ηε λέα δηεζλή βξάβεπζε πνπ 

έρνπλ εμαζθαιίζεη ηα  Δηεζλή Αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ, απηή ηε θνξά σο πξνο ην 

πςειό επίπεδν αμηνιόγεζεο ηεο νπνίαο έηπρε ε ζπκθσλία ζύκπξαμεο δεκόζηνπ θαη 

ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε ζρέζε κε ηελ παξαρώξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Κππξηαθώλ 

αεξνιηκέλσλ από ηελ Hermes Airports.   

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Hermes Airports, θ. 

Ιάθσβνο Ιαθώβνπ, επεζήκαλε όηη ε δηάθξηζε απηή, απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

αλαγλώξηζε ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηέβαιαλ ε Hermes Airports θαη ε 

πνιηηεία, γηα ζύλαςε κηαο ιεηηνπξγηθήο, απνηειεζκαηηθήο θαη δίθαηεο  ζπκθσλίαο, κε 

θύξην άμνλα ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό. Απνηειεί επίζεο, ζεκείσζε, έλα εμαηξεηηθό 

παξάδεηγκα αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα, γεγνλόο 

πνπ δηαλνίγεη λένπο νξίδνληεο θαη δπλαηόηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη άιισλ, λέσλ 

αλαπηπμηαθώλ έξγσλ ζηνλ ηόπν καο.   

 

Ο Αλώηαηνο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Hermes Airports θ. Craig Richmond 

ζεκείσζε ζηηο δηθέο ηνπ δειώζεηο, όηη ε Hermes Airports επαλαβεβαηώλεη ηελ 

πξνζήισζε ηεο γηα ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ ήδε πςεινύ επηπέδνπ ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζηα δηεζλή Αεξνδξόκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, κέζα από 

κηα εηιηθξηλή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο 

πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 

Σηε βάζε ηεο Σπκθσλίαο Παξαρώξεζεο ησλ Αεξνδξνκίσλ θαη κε γλώκνλα πάληα ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ ζε απηέο ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηέξρεηαη 

ζήκεξα ν ηόπνο, ε Hermes Airports ζα ζπλερίζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηεζλή 

αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ κε πιήξε επαγγεικαηηζκό θαη λα απνηειεί έλαλ ππεύζπλν 

παξάγνληα πνπ εξγάδεηαη κεζνδηθά, ζηνρεύνληαο πάληα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο Κύπξνπ θαη ζηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

παηξίδαο καο.  
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Υποζημειώζειρ για ηα ΜΜΕ: 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε:   

 

 Γξαθείν Τύπνπ ηεο Hermes Airports Ltd Τει. +357 24 742165. Ηιεθηξνληθό 

Ταρπδξνκείν: pressoffice@hermesairports.com  Τ.Κ. 43027, 6650 Δηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο, Κππξηαθή Δεκνθξαηία. 

mailto:pressoffice@hermesairports.com

