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09 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Hermes Airports  δημιούργησε στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας  

το πρώτο «Αποδυτήριο για Άτομα με Αναπηρία» στην Κύπρο  

 

Η Hermes Airports δημιούργησε και άρχισε τη λειτουργία στον Διεθνή Αερολιμένα 

Λάρνακας ενός ειδικά διαμορφωμένου Αποδυτηρίου (“Changing Place”) για Άτομα με 

Αναπηρία και τους συνοδούς τους, αναβαθμίζοντας έτσι περαιτέρω τις υπηρεσίες που 

προσφέρει σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.  

Το «Αποδυτήριο για Άτομα με Αναπηρία» (“Changing Place”) βρίσκεται σε δημόσιο 

χώρο του αερολιμένα, στον Χώρο Αφίξεων απέναντι από τους ανελκυστήρες, και σε 

αυτό μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι αφικνούμενοι και αναχωρούντες επιβάτες 

με αναπηρία που το χρειάζονται. Πρόκειται για ένα δωμάτιο που διαφοροποιείται από 

τις συνηθισμένες τουαλέτες, καθώς είναι εξοπλισμένο με ειδικό ανυψωτήρα, πάγκο 

αλλαγής ρούχων με ρυθμιζόμενο ύψος, όπως επίσης και ντους, έτσι ώστε να 

προσφέρεται η δυνατότητα στους χρήστες και τους φροντιστές τους να χρησιμοποιούν  

με ασφάλεια και άνεση τον χώρο, να χρησιμοποιήσουν τους χώρους υγιεινής, να 

αλλάξουν ρούχα και να πλυθούν. 

Τα «Αποδυτήρια για Άτομα με Αναπηρία» (“Changing Places”) προσφέρονται 

συνήθως σε μεγάλους δημόσιους χώρους, όπως σε εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, 

σιδηροδρομικούς σταθμούς ή στο κέντρο πόλεων και είναι ειδικά κατασκευασμένα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι παραπάνω 

ανάγκες.  

Το «Αποδυτήριο για Άτομα με Αναπηρία» στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας είναι ο 

πρώτος δημόσιος χώρος αυτού του είδους που δημιουργείται στην Κύπρο, στο 

πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει η Hermes Airports 

στα Άτομα με Αναπηρίες. Για την στοχευμένη αυτή πολιτική της, η Hermes Airports 

έχει διακριθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI Ευρώπης) τα δύο 

τελευταία χρόνια με το Βραβείο του «Πιο Προσβάσιμου Αερολιμένα» για το Αεροδρόμιο 

Λάρνακας το 2017 και το Αεροδρόμιο Πάφου το 2018 . Η Hermes Airports θα συνεχίσει 

να ανεβάζει τον πήχη επενδύοντας σε καινοτόμες λύσεις, που αναβαθμίζουν την 

επιβατική εμπειρία για όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες.  

http://www.hermesairports.com/
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