21 Ινπλίνπ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Hermes Airports: 5 σπόνια επιηςσούρ ανάπηςξηρ και διασείπιζηρ
ηων Διεθνών Αεπολιμένων Λάπνακαρ και Πάθος
Η Hermes Airports ζπκπιεξώλεη θέηνο πέληε ρξόληα επηηπρνύο αλάπηπμεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ Δηεζλώλ Αεξνιηκέλσλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, ζπκβάιινληαο έηζη
ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ αεξνκεηαθνξώλ ηεο Κύπξνπ. Η
Hermes Airports, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κπβέξλεζε, κε ζνβαξόηεηα θαη δέζκεπζε,
πέηπρε λα νηθνδνκήζεη ηνπο δύν Δηεζλείο Αεξνιηκέλεο ηεο ρώξαο αθνινπζώληαο
πςειέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνζθέξνπλ άλεζε θαη αζθάιεηα, θάλνληαο ηνλ θάζε
Κύπξην λα αηζζάλεηαη δηθαηνινγεκέλα ππεξήθαλνο γηα ηα αεξνδξόκηα ηνπ ηόπνπ
καο.
Σην πιαίζην ησλ πέληε ρξόλσλ, ε Hermes Airports δηνξγάλσζε ζηηο 21 Ινπλίνπ 2011
δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε ζην μελνδνρείν Hilton ζηε Λεπθσζία, ζηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο παξνπζηάζηεθε, κέζσ νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, ε πνξεία ηεο Hermes
Airports θαη νη ζεκαληηθόηεξνη ζηαζκνί από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ησλ ζπκθσληώλ
παξαρώξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Δηεζλώλ Αεξνιηκέλσλ ηεο Κύπξνπ κέρξη θαη
ζήκεξα.
Σε νκηιία ηνπ, ν Πξώηνο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Hermes Airports, θύξηνο Alfred
van der Meer, εμήξε ηελ πξνζθνξά ησλ δύν αεξνδξνκίσλ ζηνλ ηόπν θαη ηόληζε ηελ
θνηλή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη από όινπο γηα πξνζέιθπζε λέσλ αεξνπνξηθώλ
εηαηξεηώλ ζηελ Κύπξν, κέζα από ηελ παξνρή εκπνξηθώλ θηλήηξσλ. Σε αληίζηνηρε
νκηιία, ν Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Hermes Airports, θύξηνο Νίθνο Κ.
Σηαθόιαο, εμέθξαζε ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο ηόζν πξνο ηελ Κπβέξλεζε, όζν θαη
πξνο ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλνπξαμία, ηνλίδνληαο όηη ράξε ζηε ζηελή
θαη αγαζηή ηνπο ζπλεξγαζία, επηηπγράλεηαη ε νκαιή θαη άςνγε ιεηηνπξγία ησλ δύν
αεξνδξνκίσλ ηεο Κύπξνπ. Φαηξεηηζκό ζηελ εθδήισζε απεύζπλε θαη ε Υπνπξγόο
Σπγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, θπξία Εξαηώ Κνδάθνπ Μαξθνπιιή.
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Οη Δηεζλείο Αεξνιηκέλεο Λάξλαθαο θαη Πάθνπ απνηεινύλ ηελ έκπξαθηε απόδεημε ηεο
επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ
πξαγκάησζε ελόο κεγαιεπήβνινπ έξγνπ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηόπν καο.
Οη δύν Δηεζλείο Αεξνιηκέλεο ηεο Κύπξνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πην ππεξζύγρξνλα,
ηερλνινγηθά πξνεγκέλα θαη αζθαιή αεξνδξόκηα ηνπ θόζκνπ, ελώ δηαζέηνπλ άλεηνπο
θαη

ιεηηνπξγηθνύο

ρώξνπο

κε

πνιιαπιέο

επηινγέο

από

θαηαζηήκαηα

θαη

θαθεζηηαηόξηα. Ελδεηθηηθό απηνύ ηνπ γεγνλόηνο είλαη όηη ηα αεξνδξόκηα καο πέηπραλ
ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο κε παγθόζκηα βξαβεία. Η ιεηηνπξγία ησλ δύν αεξνδξνκίσλ
ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Κύπξνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο, ελώ παξάιιεια πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα εξγνδόηεζεο ζε
νθηώκηζη ρηιηάδεο άηνκα. Τν Δηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Πάθνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα
εμππεξέηεζεο πέξαλ ησλ 2,7 εθαηνκκπξίσλ επηβαηώλ εηεζίσο, ελώ ην Δηεζλέο
Αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο πέξαλ ησλ 7,5 εθαηνκκπξίσλ επηβαηώλ ην ρξόλν.
Η κεγάιε επηηπρία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ Δηεζλώλ Αεξνιηκέλσλ Λάξλαθαο θαη
Πάθνπ, απνηέιεζε νξόζεκν γηα ηελ έλαξμε κηαο θαηλνύξγηαο επνρήο ζηηο
αεξνκεηαθνξέο ηεο Κύπξνπ.
Τα πεληάρξνλα ηεο Hermes Airports γηνξηάζηεθαλ θαη κε επίζεκν δείπλν, ζην νπνίν
παξεπξέζεθαλ εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη από ηνλ πνιηηηθό θαη επηρεηξεκαηηθό θόζκν
ηεο ρώξαο, θαζώο θαη κέιε ηεο Εηαηξείαο. Σηε δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ ηηκήζεθε ν
Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Hermes Airports, θύξηνο Νίθνο Κ.
Σηαθόιαο, γηα ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ λέσλ
αεξνδξνκίσλ ηεο Κύπξνπ. Νένο Πξόεδξνο ηεο Εηαηξείαο αλαιακβάλεη από ηελ 1ε
Ινπιίνπ 2011 ν θύξηνο Ιάθσβνο Ιαθώβνπ. Ωζηόζν, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Hermes Airports, ν θύξηνο Νίθνο Κ. Σηαθόιαο παξακέλεη Ιζόβηνο
Πξόεδξνο ηεο Εηαηξείαο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Σπκβνπιίνπ.
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