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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχεδόν 9 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου το 2016
Hermes Airports: Χρονιά ορόσημο και σημαντικά οφέλη
για τον τουρισμό και την οικονομία
Σημαντική αύξηση του αριθμού επιβατών και περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας
της Κύπρου, μέσω της δραστηριοποίησης νέων αεροπορικών εταιρειών και της
εισαγωγής νέων δρομολογίων, καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Hermes Airports,
για το 2016.
Συγκεκριμένα, το 2016 διακινήθηκαν συνολικά 8,974,163 επιβάτες (1,365,000 επιβάτες
περισσότεροι από το 2015), καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 18%. Στο αεροδρόμιο
Λάρνακας καταγράφηκε αύξηση 24,5% και στο αεροδρόμιο Πάφου 2,6%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Hermes Airports, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν από τις αγορές
της Ρωσίας (+47%), του Ηνωμένου Βασιλείου (+13%), της Ελλάδας (+14.5%) και του
Ισραήλ (+47%).
Επιπλέον, το δίκτυο των κυπριακών αεροδρομίων εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο με
τη δραστηριοποίηση 11 νέων αεροπορικών εταιρειών και την εισαγωγή συνολικά 21 νέων
δρομολογίων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη συνδεσιμότητα του νησιού. Οι νέες
εταιρείες, Cobalt Air, Pobeda, TUS Airways, Ellinair, Air Berlin, Azur Air, Yan Air, Wind
Rose, Alitalia και Israir, μετέφεραν γύρω στις 428 χιλιάδες συνολικους επιβάτες, ενώ η
αυξηση των πτήσεων σε υφιστάμενα δρομολόγια είχε σαν αποτέλεσμα αυξηση
επιβατικής κίνησης κατά 919 χιλιάδες συνολικούς επιβάτες.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η

Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports,

Ελένη Καλογήρου, σημείωσε ότι το 2016 έκλεισε με τους καλύτερους οιωνούς. Τα
αποτελέσματα αυτά, σημείωσε, «έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στον
τουρισμό της Κύπρου». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «δεν επιτρέπουν εφησυχασμό» και
ότι «οι συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλει η Hermes καθώς και άλλοι
εμπλεκόμενοι σε θέματα τουρισμού πρέπει να συνεχιστούν και ενταθούν». Υπό αυτές τις
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προϋποθέσεις, η κ. Καλογήρου εκτίμησε ότι ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και
κατά το 2017.
Σήμερα, πάνω από 80 αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια
Λάρνακας και Πάφου, συνδέοντας την Κύπρο με περισσότερους από 110 προορισμούς,
σε 40 χώρες. (προαιρετικό)

Σημειώσεις για τα ΜΜΕ:


Η Hermes Airports Ltd είναι ο διαχειριστής των δύο Διεθνών Αεροδρομίων της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η κοινοπραξία απαρτίζεται από εννέα μετόχους -κυπριακές και ξένες
εταιρείες. Συνολικά, πάνω από 8,5 εκατομμύρια επιβάτες διακινούνται ετησίως στα Διεθνή
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
Διεθνών 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 Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας,
Κυπριακή Δημοκρατία.
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