26 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «Υπό κατάληψη 2010»
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η διεξαγωγή της μεγάλης άσκησης "Υπό κατάληψη
2010" στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η άσκηση η οποία είναι ενταγμένη στην
Διεθνή Πολιτικό-στρατιωτική Άσκηση υπό την επωνυμία «Αργοναύτης» που
διοργανώνει η Κυπριακή Δημοκρατία, από τις 25 έως τις 28 Μαΐου 2010, διήρκησε
περίπου δύο ώρες και σ’ αυτήν συμμετείχαν διάφοροι φορείς και υπηρεσίες του
κράτους και του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν εντός και εκτός του Αεροδρομίου
Λάρνακας.
Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ως αποτέλεσμα ραγδαίων πολιτικόστρατιωτικών εξελίξεων που εκδηλώνονται σε χώρα της Μέσης Ανατολής, επιβατικό
αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Eurocypria Airlines με κωδικό πτήσης ECA
001, προσγειώνεται στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας, στο πλαίσιο επιχείρησης
φυγάδευσης αμάχων που είχαν εγκλωβιστεί σε γειτονική μας χώρα. Το αεροσκάφος
μεταφέρει Κύπριους και άλλους Ευρωπαίους υπηκόους, οι οποίοι μετά απο
ενδιάμεση στάση στην Λάρνακα, θα αναχωρούσαν προς άλλο Ευρωπαϊκό
προορισμό. Ωστόσο, αμέσως μετά την αποβίβαση των Κυπρίων επιβατών και κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών εδάφους, εκδηλώνεται σοβαρό
περιστατικό αεροπειρατείας στο αεροσκάφος.
Ως αποτέλεσμα της έκτακτης κατάστασης, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες εντός και
εκτός Αεροδρομίου, καθώς και τα διάφορα σώματα διάσωσης, κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν άμεσα το περιστατικό.
Με τη διεξαγωγή της άσκησης, το Αεροδρόμιο Λάρνακας έχει ως στόχο την
εξακρίβωση της ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και τα
επίπεδα συντονισμού μεταξύ τους, σε περίπτωση αντιμετώπισης μιας έκτακτης
κατάστασης.

HERMES AIRPORTS LTD
Larnaka International Airport, P.O. Box 43027, 6650 Larnaka, Republic of Cyprus
Tel: +357 24816400, Website: www.hermesairports.com

Page 1/2

H Hermes Airports, επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίηση της για το τελικό
αποτέλεσμα της άσκησης. Έχουν εξαχθεί χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα
αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν καταλλήλως, με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων
άμεσης αντίδρασης και της γενικής απόδοσης των διαφόρων υπηρεσιών.
Την οργάνωση και συντονισμό της άσκησης ανέλαβε το Τμήμα Επιχειρήσεων της
Hermes Airports, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας και τη
συνεργασία διαφόρων κυβερνητικών, καθώς και μη κυβερνητικών τμημάτων και
υπηρεσιών.

Την

άσκηση

παρακολούθησαν

υψηλόβαθμοι

αξιωματούχοι

και

επικεφαλείς διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών, που εδρεύουν τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό και εμπλέκονται στην λειτουργία αεροδρομίων και τη
διαχείριση κρίσεων.
--------
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