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ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
74 «BorderXpress»
στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου
Σύγχρονος διαβατηριακός έλεγχος
που αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία
Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της νέας εποχής, η Hermes Airports, η Αστυνομία
Κύπρου και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνουν την
εισαγωγή και έναρξη λειτουργίας των διαδραστικών περιπτέρων διαβατηριακού
ελέγχου «BorderXpress» στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
Πρόκειται για υψηλού επίπεδου τεχνολογία, μέσω της οποίας ο κάθε επιβάτης, θα
μπορεί να σαρώσει από μόνος του την ταυτότητα ή το διαβατήριο του, ως ενδιάμεσο
βήμα της διαδικασίας διαβατηριακού ελέγχου.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, ο κάθε επιβάτης θα λαμβάνει μια απόδειξη την οποία
θα προσκομίζει σε προκαθορισμένο σημείο ελέγχου. Σε αυτή τη φάση, το σύστημα
θα χρησιμοποιείται μόνο από τους Ευρωπαίους πολίτες στις αφίξεις ενώ στις
αναχωρήσεις, από όλους τους επιβάτες.
Συνολικά, έχουν τεθεί σε λειτουργία 74 διαδραστικά περίπτερα διαβατηριακού
ελέγχου και στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου. Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας
έχουν εγκατασταθεί 44 συστήματα, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στις
αναχωρήσεις και τα υπόλοιπα 26 στις αφίξεις. Στο Αεροδρόμιο Πάφου, έχουν
εγκατασταθεί 30 συστήματα, εκ των οποίων τα 14 βρίσκονται στις αναχωρήσεις και
τα υπόλοιπα 16 στις αφίξεις.
Τα διαδραστικά συστήματα «BorderXpress» αποτελούν καινοτομία του Vancouver
Airport Authority και η εγκατάσταση τους έγινε κατορθωτή χάρη στη συνεργασία
μεταξύ των Καναδών ειδικών και των εκπροσώπων της Αστυνομίας και της Hermes
Airports.

Σε χαιρετισμό της, στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Αεροδρόμιο
Λάρνακας επ’ ευκαιρίας της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των διαδραστικών
περιπτέρων «BorderXpress», η Υπουργός Επικοινωνιών, Μεταφορών και Έργων,
κα Βασιλική Αναστασιάδου, ανέφερε ότι «η εγκατάσταση των υποδομών αυτών,
διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία διαβατηριακού ελέγχου των επιβατών και
εκτιμάται ότι θα έχει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την εξυπηρέτηση του
ταξιδιωτικού κοινού και συνεπώς και για την εικόνα της Κύπρου, διεθνώς».
Από την πλευρά της, η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports κα
Ελένη Καλογήρου, επισήμανε στο δικό της χαιρετισμό, ότι «από την πρώτη μέρα που
αναλάβαμε τη διαχείριση των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, η εξυπηρέτηση του
κοινού ήταν και εξακολουθεί να είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της
στρατηγικής μας. Στόχος μας», σημείωσε, «παραμένει η αρτιότερη εξυπηρέτηση των
επιβατών μας, μέσα από μια ολιστική αντίληψη που περιλαμβάνει όλα τα στάδια της
ταξιδιωτικής τους εμπειρίας».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρόεδρος και Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής του Vancouver Airport Authority, κ. Craig Richmond, ο οποίος ανέφερε
πως «καθώς η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια συνεχίζει να αυξάνεται, τα αεροδρόμια
σε όλο τον κόσμο χρειάζεται να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες
τεχνολογίες για την επίλυση σημαντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την
επεξεργασία των στοιχείων των επιβατών. Τα περίπτερα BorderXpress θα αυξήσουν
την αποτελεσματικότητα και θα βελτιώσουν τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία των
επιβατών στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τα
επίπεδα ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

