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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης
στα αεροδρόµια της Κύπρου
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Hermes Airports ανακοινώνει την κατάκτηση ενός νέου
ιστορικού ρεκόρ για την κίνηση επιβατών στους δύο διεθνείς αερολιµένες της
Κύπρου. Παρά το αρνητικό ξεκίνηµα που παρουσιάστηκε αρχές του έτους, το 2015
έκλεισε µε µια εκπληκτική απόδοση, πετυχαίνοντας τα καλύτερα αποτελέσµατα που
καταγράφηκαν µέχρι σήµερα, στα κυπριακά αεροδρόµια. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Hermes, το 2015 διακινήθηκαν συνολικά, 7.608,655 επιβάτες µέσω και των δύο
διεθνών αεροδροµίων της χώρας, αριθµός που µεταφράζεται σε 3,6%, αύξηση σε
σύγκριση µε τους 7.345,214 επιβάτες που ταξίδεψαν µέσω των δύο αεροδροµίων
της Κύπρου, το 2014. Περίπου 5,3 εκατοµµύρια επιβάτες διακινήθηκαν µέσω του
∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Λάρνακας, αριθµός που µεταφράζεται σε αύξηση της
τάξης του 1,6% ενώ άλλα 2,2 εκατοµµύρια επιβάτες ταξίδεψαν µέσω του ∆ιεθνούς
Αεροδροµίου της Πάφου, αριθµός που µεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 8,6%.
Κατά τη διάρκεια του 2015, τα αεροδρόµια της Κύπρου κλήθηκαν να ξεπεράσουν δύο
πολύ σηµαντικές προκλήσεις. Η πρώτη ήταν το κλείσιµο των Κυπριακών
Αερογραµµών ενώ η δεύτερη ήταν η µείωση του αναµενόµενου αριθµού αφίξεων
από τη Ρωσία. Τα δυο αυτά γεγονότα σήµαναν αρχικά, τη συνολική αφαίρεση
περίπου 1,5 εκατοµµυρίων θέσεων από τις πτήσεις από και προς την Κύπρο.
Η προσπάθεια ανάκαµψης και στα δύο µέτωπα στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία,
καθώς έγινε κατορθωτή η γρήγορη αντικατάσταση των δροµολογίων των Κυπριακών
Αερογραµµών από άλλες αεροπορικές εταιρείες ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε
σηµαντική αύξηση στις αφίξεις από υφιστάµενες και νέες αγορές, όπως το Ηνωµένο
Βασίλειο(+5%), η Ελλάδα(+16%), το Ισραήλ(+36,1%), η Γερµανία(+16,2%), η
Αυστρία(+15,6%), η Ουκρανία(+30,8%) και η Πολωνία (+34,2%). Επιπλέον το δίκτυο
των κυπριακών αεροδροµίων εµπλουτίστηκε ακόµη περισσότερο, µε την άφιξη νέων
αεροπορικών εταιρειών και την εισαγωγή νέων δροµολογίων.
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Σε δηλώσεις του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Hermes Airports, Wes
Porter, επισήµανε ότι «Υλοποιώντας µια αποτελεσµατική στρατηγική, η Hermes, έχει
καταφέρει να ξεπεράσει τις αρχικές δυσµενείς συνθήκες που παρουσιάστηκαν στις
αρχές του 2015. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι απ’ αυτά τα αποτελέσµατα,
εντούτοις, πιστεύουµε ότι οι προοπτικές που υπάρχουν είναι ακόµη καλύτερες σε ότι
αφορά στον εισερχόµενο τουρισµό του νησιού και την περαιτέρω αύξηση της
αεροπορικής κίνησης».
Σήµερα, πάνω από 70 αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στα αεροδρόµια
Λάρνακας και Πάφου, συνδέοντας την Κύπρο µε περισσότερους από 110
προορισµούς, σε 40 χώρες. Σηµειώνεται επίσης ότι η Hermes, συνεχίζει να επενδύει
σε σηµαντικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του ταξιδιωτικού κοινού, εισάγοντας νέες
καινοτοµίες στα κυπριακά αεροδρόµια, όπως είναι η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας
επιβίβασης, η υπηρεσία ταχείας επιβίβασης και η ηλεκτρονική προκράτηση χώρου
στάθµευσης, όλα µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας των διεθνών αεροδροµίων της
Κύπρου.
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