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20 Ιουνίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διπλή διάκριση της Hermes στο ACI Ευρώπης  

για τις υπηρεσίες προσβασιμότητας  

και τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού 

 

Την τιμητική της είχε χθες βράδυ η Hermes Airports καθώς στη διάρκεια της 14ης 

Γενικής Συνέλευσης του ACI Ευρώπης (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων) που 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου αναδείχθηκε ως 

το Καλύτερο Αεροδρόμιο της Ευρώπης στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε άτομα με 

αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες. Ταυτόχρονα, το ACI Ευρώπης, απέδωσε εύφημο 

μνεία στη Ανώτερη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, κα Νατάσα 

Ιακωβίδου για τα θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Στην ετησία Γενική Συνέλευση του ACI Ευρώπης, συμμετέχουν εκπρόσωποι απ’ όλα 

τα αεροδρόμια της Ευρώπης καθώς επίσης και ηγετικά στελέχη της αεροπορικής 

βιομηχανίας. 

  

Για τη διάκριση στην κατηγορία «Πιο Προσβάσιμο Αεροδρόμιο της Ευρώπης» ο 

Διεθνής Αερολιμένας Πάφου, εξασφάλισε την πρωτιά καθώς η κριτική επιτροπή 

αναγνώρισε την ολιστική προσέγγιση του αεροδρομίου στο τομέα εξυπηρέτησης 

ατόμων με κινητικές δυσκολίες, όπως είναι η τοποθέτηση χαμηλού ύψους  

αυτόματων μηχανημάτων διαβατηριακού ελέγχου «BorderXpress», η τοποθέτηση 

επίσης χαμηλού ύψους μηχανημάτων πληρωμών στους χώρους στάθμευσης, η 

δυνατότητα χρήσης των αυτόματων ηλεκτρονικών θυρών (E-gates) αλλά και η 

καθιέρωση ενός μηχανισμού αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ΑμεΑ 

με τη συμμετοχή των ιδίων των ατόμων με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες.  

 

Επίσης, μέσω της απόδοσης ευφήμου μνείας στη Διευθύντρια Ανθρωπίνου 

Δυναμικού της Hermes Airports, κα Νατάσα Ιακωβίδου, το ACI Ευρώπης, 

αναγνώρισε τη σημαντική εργασία που έχει επιτελεστεί στον τομέα της  ανάπτυξης 

και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Hermes Airports.  
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Παραλαμβάνοντας το πρώτο βραβείο για το «Πιο Προσβάσιμο Αεροδρόμιο της 

Ευρώπης», η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, κα Ελένη 

Καλογήρου, δήλωσε ότι «αισθάνεται μεγάλη τιμή για τη διάκριση που εξασφάλισε ο 

Διεθνής Αερολιμένας Πάφου», σημειώνοντας παράλληλα, ότι «η πρωτιά αυτή 

διαδέχεται την περσινή νίκη του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας, γεγονός το οποίο 

μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι».  

 

Η κα Καλογήρου, συνεχάρη την κα Σόφη Χριστοφίδου, διευθύντρια του τμήματος 

εξυπηρέτησης επιβατών και επικεφαλής της υπηρεσίας εξυπηρέτησης ατόμων με 

κινητικά προβλήματα της Hermes Airports καθώς επίσης και την εταιρεία S&L Airport 

Services Ltd, η οποία είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με κινητικές 

δυσκολίες, στο Αεροδρόμιο Πάφου. 

 

Η κα Καλογήρου συνεχάρη επίσης θερμά την κα Νατάσα Ιακωβίδου, Διευθύντρια 

Ανθρωπίνου Δυναμικού της Hermes Airports, για την εξασφάλιση της ευφήμου 

μνείας από το ACI Ευρώπης. «Με την ευκαιρία αυτή» σημείωσε, «θα ήθελα να 

επαναβεβαιώσω, τη σαφή δέσμευση της εταιρείας, να συνεχίσει να στηρίζει τις 

προσπάθειες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Hermes, για διατήρηση 

υψηλού επιπέδου εταιρικής κουλτούρας και ανάδειξης της εταιρείας σε εργοδότη 

επιλογής». 
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