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7 Ιαλνπαξίνπ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αλλαγή ηγεσίας στη Hermes Airports  

  
Η Hermes Airports αλαθνηλώλεη ηελ αιιαγή ζθπηάιεο ζηε δηεύζπλζε ηεο, κε ηελ 

απνρώξεζε ηνπ θπξίνπ Alfred van der Meer από ηε ζέζε ηνπ Αλώηαηνπ 

Δθηειεζηηθνύ Γηεπζπληή θαη ηε δηαδνρή ηνπ από ηνλ θύξην Craig Richmond. Η 

παξνπζία ηνπ θπξίνπ Van der Meer ζην ηηκόλη ηεο Hermes Airports γηα πέληε ρξόληα, 

ηαπηίζηεθε κε ηελ επηηπρεκέλε παξάδνζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δπν λέσλ δηεζλώλ 

αεξνδξνκίσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο 

Κύπξνπ.   

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Hermes Airports θ. Ιάθσβνο Ιαθώβνπ, εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ 

επραξηζηίεο πξνο ηνλ θύξην Van der Meer θαη εύρεηαη ηόζν ζηνλ ίδην, όζν θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ θάζε θαιό γηα ην κέιινλ. 

 

Σε δειώζεηο ηνπ, ν απεξρόκελνο Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes 

Airports, θύξηνο Alfred van der Meer, ζεκείσζε όηη ε ζεηεία ηνπ ζηελ Κύπξν, ππήξμε 

γηα ηνλ ίδην θαη ηε ζύδπγν ηνπ «κηα εμαηξεηηθή, ζεξκή θαη εγθάξδηα εκπεηξία». 

 

 Ο λένο Αλώηαηνο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θύξηνο Craig 

Richmond δηαηεξεί ηα ηειεπηαία 2,5 ρξόληα ηε ζέζε ηνπ Αλώηαηνπ Δθηειεζηηθνύ 

Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο Vantage Airports UK, ε νπνία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ Γηεζλνύο 

Αεξνδξνκίνπ «John Lennon» ζην Λίβεξπνπι ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Η Vantage 

Airport Group είλαη κηα εθ ησλ κεηόρσλ ηεο Hermes Airports.  

 

Σην δηθό ηνπ ραηξεηηζκό, ν θύξηνο Greg Richmond αλέθεξε «Δίκαη ηδηαίηεξα 

ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ πξννπηηθή ηεο ππεξεζίαο κνπ ζηελ Κύπξν θαζώο ήδε είρα 

ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ από θνληά αξθεηά ζηειέρε ηεο νκάδαο ηεο Hermes 

Airports. Έρσ αθνύζεη εμαηξεηηθά ζρόιηα γηα ηελ Κύπξν. Θεσξείηαη σο έλαο από ηνπο 

θαιύηεξνπο ηόπνπο γηα λα δεηο θαη λα εξγάδεζαη», θαηέιεμε. 

 

Πξηλ ηε ζεηεία ηνπ ζην Λίβεξπνπι, ν θύξηνο Richmond ππεξέηεζε σο Αλώηαηνο 

Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο αλάπηπμεο ηνπ Αεξνδξόκηνπ Nassau ζηηο 
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Μπαράκεο, όπνπ επέβιεςε ηόζν ην ζρεδηαζκό όζν θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ 

θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θόζηνπο 500 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο θνπιηνύξαο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ. 

 

Πξνεγνπκέλσο, ν θύξηνο Richmond ππεξέηεζε σο Δπηρεηξεζηαθόο Αληηπξόεδξνο 

ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηνπ Βαλθνύβεξ ζηνλ Καλαδά, ην νπνίν έηπρε πνιιέο θνξέο 

αλαγλώξηζεο σο θαιύηεξνπ αεξνδξνκίνπ ζηελ θιάζε ηνπ.     

 

Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη ν θύξηνο Richmond θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηεύζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Manitoba ηνπ Καλαδά. Ο θύξηνο 

Richmond είλαη λπκθεπκέλνο κε δύν παηδηά θαη έρεη Καλαδηθή ππεθνόηεηα.  
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Υποσημειώσεις για τα ΜΜΕ: 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε σο αθνινύζσο:   

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

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

Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο, Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 
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