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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρωτοστάτης στην προστασία περιβάλλοντος η Hermes Airports.  

Άλλα τρία βραβεία εκθειάζουν την περιβαλλοντική της δράση   

 

Τρία σημαντικά βραβεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, εξασφάλισε η Hermes 

Airports στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού για τις «Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις». Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και σε αυτόν συμμετείχαν για πρώτη φορά και 

οργανισμοί από τον ιδιωτικό τομέα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στη Hermes Airports, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Γενικής 

Πολιτικής Περιβάλλοντος», «Εσωτερικού Φωτισμού» και «Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτηριακών Εγκαταστάσεων» αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματική 

περιβαλλοντική δράση της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων και τις 

προσπάθειες που κάνει για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. Τα βραβεία εκ μέρους της Hermes, παρέλαβε από τον 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Κουγιάλη, ο 

Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας, Υγείας, και Περιβάλλοντος της εταιρείας, κ. 

Δημήτρης Δημητρίου.   

 

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, παρέδωσε και επισήμως στη Hermes, το πιστοποιητικό EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) το οποίο η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα για το 

Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από σχετικές διαδικασίες ελέγχου.  

 

Η ευρωπαϊκή πιστοποίηση EMAS, αποτελεί την πλέον αυστηρή πιστοποίηση που 

παραχωρείται σε οργανισμούς και εταιρείες της Ευρώπης, σχετικά με την εφαρμογή 

άμεμπτων διαδικασιών και πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον και 

προάγουν μεταξύ άλλων, τις ιδέες της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας των 

υπόγειων υδροφορέων και θαλασσών, της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης υλικών.      
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Σε δηλώσεις της, η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, κα Ελένη 

Καλογήρου, εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις νέες βραβεύσεις της εταιρείας, 

σημειώνοντας ότι «οι συνεχείς διακρίσεις και πρωτιές που εξασφαλίζει η  Hermes 

στον τομέα αυτό, αποτελούν την πιο ηχηρή επιβεβαίωση του ειλικρινούς 

ενδιαφέροντος και της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής της δράσης. Θα 

συνεχίσουμε», τόνισε, «την πράσινη πολιτική μας με την ίδια αποφασιστικότητα και 

στοχοπροσήλωση». 

 

Η Hermes Airports, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, εφαρμόζει τα 

τελευταία χρόνια μια διεξοδική περιβαλλοντική στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει 

δαπάνες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε νέες υποδομές και διαδικασίες που 

προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και την 

εξοικονόμηση ενέργειας. 
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