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27 Απριλίου 2011 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αναβάθμιση διαύλων στα διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου  

 
 
Η Hermes Airports ανακοινώνει την αποπεράτωση της πρώτης φάσης των έργων 

αναβάθμισης των διαύλων των διεθνών αεροδρομίων της Κύπρου και η οποία είχε 

ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2010. 

 

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους έξι μήνες, σχεδόν κάθε βράδυ, περισσότεροι από 

100 εργάτες, εκσκαφείς, φορτηγά και αλλά μηχανήματα έκαναν «κατάληψη» των 

διαύλων των δυο αεροδρομίων της Κύπρου και επιχειρούσαν από τα μεσάνυκτα 

μέχρι και τις επτά το πρωί, προκειμένου να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις 

τεχνικές εγκαταστάσεις των δυο διεθνών αεροδρομίων της χώρας μας. 

 

Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Hermes 

Airports, Αδάμος Ασπρής, ανέφερε ότι οι εργασίες που έγιναν περιλάμβαναν: 

  

• νέα ασφαλτόστρωση μέρους των διαύλων και τροχοδρόμων στο Αεροδρόμιο 

Λάρνακας και πλήρης ασφαλτόστρωση του διαύλου στο Αεροδρόμιο Πάφου, 
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• νέα ασφαλτόστρωση στα σημεία διασύνδεσης των διαύλων με τους 

τροχοδρόμους, 

• εγκατάσταση καινούργιου φωτισμού στις περιοχές προσέγγισης των 

αεροσκαφών 

• επιδιόρθωση επιμέρους περιοχών στα σημεία προσέγγισης αεροσκαφών  και 

• αντικατάσταση καλωδίων τόσο στους διαύλους όσο και στους τροχοδρόμους. 

 

Επιπρόσθετα, έως το τέλος Μαρτίου του 2012 είναι προγραμματισμένες να 

διεξαχθούν και άλλες εργασίες αναβάθμισης των αεροδρομίων μας, όπως είναι η 

διαπλάτυνση του τροχοδρόμου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, η εγκατάσταση νέου 

κεντρικού φωτισμού και η πλήρης αντικατάσταση των φώτων διαύλου. 

 

 

 

Με τις εργασίες αυτές, κατέληξε ο κύριος Ασπρής, «η Hermes Airports στοχεύει στην 

ενδυνάμωση των επιπέδων ασφάλειας και των δύο αεροδρομίων της χώρας, με τη 

δημιουργία καλύτερης ποιότητας δαπέδου στους διαύλους, τη λειτουργία ενός δικού 

μας αξιόπιστου συστήματος φωτισμού και τη δημιουργία σηματοδότησης η οποία να 

συνάδει απόλυτα με τους διεθνείς κανονισμούς».  

 

Το συνολικό κόστος των εργασιών αναβάθμισης αναμένεται να ξεπεράσει τα επτά 

εκατομμύρια ευρώ.  
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Υποσημειώσεις για τα ΜΜΕ
 

: 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:   

 

• Γραφείο Τύπου της Hermes Airports Ltd Τηλ. +357 24 742163. Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο: pressoffice@hermesairports.com  Τ.Κ. 43027, 6650 Διεθνής 

Αερολιμένας Λάρνακας, Κυπριακή Δημοκρατία. 
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