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22 Μαρτίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

        

Ακόμη περισσότερες αυτόματες-ηλεκτρονικές Θύρες Εισόδου  

στο Αεροδρόμιο Λάρνακας! 

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών της, η Hermes Airports ανακοινώνει την επέκταση του συστήματος 

αυτόματων-ηλεκτρονικών θυρών εισόδου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας.  

 

Συνολικά, λειτουργούν πλέον επτά ηλεκτρονικές θύρες, οι οποίες βρίσκονται στο 

χώρο των αναχωρήσεων (check-in) και μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους 

επιβάτες που αναχωρούν. Σημειώνεται ότι το σύστημα των αυτόματων-ηλεκτρονικών 

θυρών εισόδου, επιτρέπει στο επιβατικό κοινό, εφόσον μεταφέρει μαζί του τυπωμένη 

την κάρτα επιβίβασης της αερογραμμής (boarding pass), να προχωρήσει απευθείας 

για έλεγχο στις αψίδες ασφαλείας και ακολούθως στα καταστήματα και τις πύλες 

αναχωρήσεων του αερολιμένα.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία χρήσης του συγκεκριμένου συστήματος είναι 

εξαιρετικά απλή και προϋποθέτει απλώς τη σάρωση (scan) της κάρτας επιβίβασης 

του κάθε επιβάτη. Το σύστημα των αυτόματων-ηλεκτρονικών θυρών, μπορεί να 

εξυπηρετήσει μέχρι και 1.800 επιβάτες ανά ώρα, γεγονός το οποίο αναμένεται να 

συμβάλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των επιβατών που μέχρι πρότινος 

μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μόνο από τα σημεία του Check-in καθώς επίσης και 

στη μείωση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.  

 

Παράλληλα, έχει αναβαθμιστεί το σύστημα της υπηρεσίας «Ταχείας Επιβίβασης 

(Express Lane)» έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις αεροπορικές εταιρείες να 

προσφέρουν άμεσα στους πελάτες τους τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μέσω μιας 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενσωμάτωσης της σχετικής πρόνοιας στα εισιτήρια 

επιβίβασης (boarding tickets). Στο πλαίσιο αυτό, η Hermes, χαιρετίζει την απόφαση 

της Aegean, όπως προχωρήσει πρώτη στις σχετικές ρυθμίσεις για την παροχή της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας και ενθαρρύνει όλες τις αεροπορικές εταιρείες όπως 

πράξουν το ίδιο. Η χρήση του συστήματος αυτόματων-ηλεκτρονικών θυρών, 

αναμένεται να επεκταθεί σύντομα και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. 

http://www.hermesairports.com/
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