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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τιµητική διάκριση στο Αεροδρόµιο Λάρνακας από την ACI Ευρώπης
για το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε άτοµα µε κινητικές
δυσκολίες
Άλλη µια σηµαντική διάκριση πέτυχε ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας-Γλαύκος
Κληρίδης. Εξασφάλισε τιµητική µνεία στην κατηγορία «Καλύτερο αεροδρόµιο
Ευρώπης στο τοµέα εξυπηρέτησης ατόµων µε κινητικές δυσκολίες». Η διάκριση αυτή
προέκυψε στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 12ης ετήσιας γενικής συνέλευσης της ACI
Ευρώπης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου 2016 και στην
οποία συµµετείχαν διάφοροι φορείς και υπηρεσίες από ευρωπαϊκά αεροδρόµια.
Όπως αναφέρεται και σε σχετικό δελτίο τύπου της ACI (επισυνάπτεται), το ∆ιεθνές
Αεροδρόµιο Λάρνακας λαµβάνει τιµητική υπόµνηση, ως το πιο προσιτό αεροδρόµιο
για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες. ∆ιακρίνεται επίσης για τη θετική εµπειρία ταξιδιού
που εξασφαλίζει στα άτοµα µε κινητικές δυσκολίες καθώς επίσης και για τις µεγάλες
προσπάθειες που καταβάλει για να συνάδει µε τα (ευρωπαϊκά) πρότυπα
εξυπηρέτησης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα.
Σε δηλώσεις της, η κα Ελένη Καλογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική ∆ιευθύντρια της
Hermes Airports, εξέφρασε την ικανοποίηση της για την τιµητική διάκριση που
εξασφάλισε ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας και συνεχάρη την κα Σόφη
Χριστοφίδου, διευθύντρια του τµήµατος εξυπηρέτησης επιβατών και επικεφαλής της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα της Hermes Airports,
καθώς επίσης και την εταιρεία S&L Airport Services Ltd, η οποία είναι αρµόδια για
την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, στο Αεροδρόµιο Λάρνακας.
Η κα Καλογήρου, επεσήµανε τέλος τη σαφή δέσµευση της Hermes, να παραµείνει
προσηλωµένη στην προσπάθεια της για συνεχή αναβάθµιση του συγκεκριµένου
τοµέα και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ή
αναπηρίες.
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Σηµειώσεις για τα ΜΜΕ:
•

Η Hermes Airports Ltd είναι ο διαχειριστής των δύο ∆ιεθνών Αεροδροµίων της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η κοινοπραξία απαρτίζεται από εννέα µετόχους -κυπριακές
και ξένες εταιρείες. Συνολικά, πάνω από επτά εκατοµµύρια επιβάτες διακινούνται
ετησίως στα ∆ιεθνή 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 ∆ιεθνών 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 ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας,
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
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