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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέα διάκριση της Hermes στην παγκόσμια προσπάθεια  

για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 

 

Μόλις ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του πρώτου σταδίου διάκρισης του ACI για τη 

μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, η Hermes, με περηφάνεια 

ανακοινώνει την εξασφάλιση του δεύτερου σταδίου και σχετικού πιστοποιητικού, 

της εν λόγω διάκρισης.  

 

Το πιστοποιητικό ACA (Airport Carbon Accreditation) εκδίδεται από το Διεθνές 

Συμβούλιο Αερολιμένων ACI (Airport Council International) και επικεντρώνεται στις 

προσπάθειες χαρτογράφησης, υπολογισμού, μείωσης αλλά και αντισταθμιστικής 

δράσης, σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σ’ ολόκληρο τον πλανήτη.    

 

Το δεύτερο στάδιο διάκρισης του ACI που εξασφάλισε η Hermes, περιλαμβάνει την 

πιστοποίηση από εγκεκριμένο ελεγκτή, όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

για τις οποίες η Hermes Airports κατέχει την απόλυτη δικαιοδοσία, σε συνδυασμό με 

τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας, από το 

2010. 

 

Πιο συγκεκριμένα, με το δεύτερο στάδιο πιστοποίησης, επιβεβαιώνεται η σταθερή και 

διαχρονική μείωση των εκπομπών διοξείδιού του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα, 

επικυρώνεται η ύπαρξη ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής αλλά και η ύπαρξη 

ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης, το οποίο, επιδιώκει την περαιτέρω μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι, ήδη και τα δυο αεροδρόμια της Κύπρου, έχουν ξεκινήσει 

τις αναγκαίες διαδικασίες και ενέργειες, με στόχο την κατάκτηση και του τρίτου 

σταδίου μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

επιδιωχθεί η εμπλοκή και όλων των άλλων εταιρειών και υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια της Κύπρου και οι οποίες «παράγουν» μέσω 

των λειτουργιών τους, διοξείδιο του άνθρακα.   

 

http://www.hermesairports.com/
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Συνολικά, η πιστοποίηση ACA περιλαμβάνει τέσσερα στάδια εφαρμογής και 

αποσκοπεί στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται διεθνώς, με στόχο τη 

μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και της προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
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www.airportcarbonaccreditation.org

Olivier Jankovec
Director General
ACI EUROPE

CERTIFICATE
of ACCREDITATION

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration of 
WSP , confirms that the carbon management processes at

have earned the accreditation level of REDUCTION, in recognition of their efforts 
to manage and reduce their CO2 emissions, as part of the airport industry’s 
response to the challenge of Climate Change.

Simon Clouston
Director
WSP 
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