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22 Οθησβξίνπ 2012 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

  Νέο ρεκόρ κίνηζης επιβαηών ζηο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάθοσ. 

Έζπαζε ηο «θράγμα» ηων 2,000,000 επιβαηών! 

  

Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, ε Hermes Airports Ltd αλαθνηλώλεη ηελ θαηάθηεζε ελόο 

λένπ ξεθόξ δηαθίλεζεο επηβαηώλ ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην Πάθνπ. Σύκθσλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο ελδείμεηο, ζπλνιηθά από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 έσο ηηο 22 Οθησβξίνπ 

2012, πεξηζζόηεξνη από 2,000,000 επηβάηεο δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηνπ Γηεζλνύο 

Αεξνδξνκίνπ ηεο Πάθνπ. Δίλαη ε πξώηε θνξά ζηελ 29ρξνλε ηζηνξία ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ ηεο Πάθνπ πνπ ζπάδεη ην «θξάγκα» ησλ 2 εθ επηβαηώλ. Τν γεγνλόο 

απηό θαηαδεηθλύεη ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν κηα ζεκαληηθή 

αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 28% ελώ θαηαξξίπηεη θαη ην πξνεγνύκελν ξεθόξ πνπ είρε 

θαηαγξαθεί ην 2006 κε 1,832,655 επηβάηεο.  

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν Πξώηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports Ltd, Alfred 

van der Meer αλέθεξε: «Δίκαζηε επηπρείο γηα ην λέν ξεθόξ θίλεζεο επηβαηώλ πνπ 

έρεη θαηαγξαθεί ζην αεξνδξόκην ηεο Πάθνπ. Λακβάλνληαο ππόςε όηη απνκέλνπλ 

αθόκε πεξίπνπ δπόκηζη κήλεο γηα λα ηειεηώζεη ε θεηηλή ρξόληα, ζεσξνύκε όηη ηειηθά, 

ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ επηβαηώλ πνπ ζα έρνπλ ηαμηδέςεη κέζσ ηνπ Αεξνδξνκίνπ 

Πάθνπ ην 2012 ζα είλαη ζαθώο κεγαιύηεξνο. Η εμέιημε απηή απνηειεί έλα 

ειπηδνθόξν κήλπκα ηόζν γηα καο όζν θαη γηα ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Κύπξνπ 

γεληθόηεξα. Όινη γλσξίδνπκε όηη ε ηξαπκαηηζκέλε θππξηαθή νηθνλνκία δίλεη ζήκεξα 

ηε δηθή ηεο κάρε γηα λα αληαπεμέιζεη ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδεη. Από δηθήο 

καο πιεπξάο, έρνπκε πιήξε αληίιεςε ηεο θξηζηκόηεηαο ησλ ζηηγκώλ θαη 

δεζκεπόκαζηε όηη ζα θάλνπκε θαζεκεξηλά όηη κπνξνύκε γηα λα εληζρύζνπκε αθόκε 

πεξηζζόηεξν ην ηνπξηζηηθό ξεύκα πξνο ηελ Κύπξν. Σε απηή ηελ θνηλή πξνζπάζεηα 

όισλ ησλ Κππξίσλ, ε Hermes Airports είλαη ζπκπαξαζηάηεο θαη αξσγόο».  

 

Με ηελ επθαηξία απηή ε Hermes Airports επηζπκεί λα εθθξάζεη ηηο επραξηζηίεο ηεο 

πξνο όινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο Κύπξνπ, όπσο ην 

Υπνπξγείν Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, ην Υπνπξγείν Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη 

Τνπξηζκνύ, ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ, ηα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά 



     

HERMES AIRPORTS LTD 
Larnaka International Airport, P.O. Box 43027, 6650 Larnaka, Republic of Cyprus 

                          Tel: +357 24816400, Fax: +357 24643633, Website: http://www.hermesairports.com      Page 2/3 

Δπηκειεηήξηα, ηηο αεξνγξακκέο θαη ην Σύλδεζκν Ταμηδησηηθώλ Πξαθηόξσλ γηα ηελ 

πνιύ ζηελή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία πνπ δηαηεξνύκε, ρσξίο ηελ νπνία ην 

απνηέιεζκα απηό δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαζηεί εθηθηό. Πάλσ από όια όκσο, ε  

Hermes Airports επηζπκεί λα εθθξάζεη ηελ επγλσκνζύλε ηεο θαη ηηο ζεξκέο ηεο 

επραξηζηίεο πξνο ην επηβαηηθό θνηλό ηεο Κύπξνπ.  

 

 

 

 

 

Ο θ. Άληεο Φξάγθνπ, Αλώηεξνο Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνύο Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ θαισζνξίδεη 

ηελ θα Laura Clifford, επηβάηεο ππ’ αξηζκόλ 2,000,000 πνπ έρεη ηαμηδέςεη κέζσ ηνπ 

Αεξνδξόκηνπ Πάθνπ ην 2012. 
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