
 
 

Ο Νίκος Σιακόλας παραδίδει ηα ηνία ηης Hermes 

 

Παραμένει ως Ιζόβιος Επίηιμος Πρόεδρος 

  

Ο ηδξπηήο θαη πξώηνο πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Hermes Airports Ltd 

θ. Νίθνο Κ. Σηαθόιαο πήξε ηελ απόθαζε λα παξαδώζεη ηα ελία ηεο Εηαηξείαο, πνπ 

δεκηνύξγεζε θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δύν δηεζλή αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ. Η δεθαεηήο 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ζεηεία θαη πξνζθνξά ηνπ θ. Σηαθόια ηπγράλεη θαζνιηθήο 

αλαγλώξηζεο, όρη κόλν από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο πνπ κεηέρνπλ ζηελ Hermes αιιά 

θαη από ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ θππξηαθή θνηλωλία. 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Hermes ζηε ρζεζηλή ζπλεδξία ηνπ (Τεηάξηε 9 

Φεβξνπαξίνπ 2011), «αλαγλωξίδνληαο ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ, απνθάζηζε 

νκόθωλα λα αλαθεξύμεη ηνλ θ. Σηαθόια Ιζόβην Επίηηκν Πξόεδξν, κε δηθαίωκα λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Δ. Σ.». 

 

Καηά ηε ζπλεδξία ηνπ Δ. Σ. νη εθπξόζωπνη όιωλ ηωλ κεηόρωλ από ην εμωηεξηθό θαη 

ηελ Κύπξν εθθξάζηεθαλ κε θνιαθεπηηθά θαη ζπγθηλεηηθά ιόγηα γηα ηηο εγεηηθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ θ. Σηαθόια, θαιώληαο ηνλ λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηηο πνιύηηκεο 

ππεξεζίεο ηνπ κε θάζε ηξόπν. Σηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ηνλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά: 

 

« Ωο επηρεηξεκαηίαο κε όξακα, εκπεηξία θαη ηζρπξή πξνζωπηθόηεηα, ν θ. Σηαθόιαο 

θαηόξζωζε λα ζπλελώζεη αξκνληθά ηηο ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο δηαθνξεηηθώλ εηαίξωλ 

θαη λα δηαζθαιίζεη όηη όινη εξγάδνληαλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ζε πλεύκα ελόηεηαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη αθνζίωζεο. Τνλ αλαγλωξίδνπκε όινη ωο έλαλ από ηνπο πην 

επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο γεληάο ηνπ. Η πξνεδξία ηνπ ππεξέβε όιεο ηηο 

πξνζδνθίεο. Λππνύκαζηε γηα ηελ επηζπκία ηνπ λα απνρωξήζεη, αιιά ζεβόκαζηε θαη 

θαηαλννύκε ηνπο ιόγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ απόθαζε απηή.» 

 

Ο θ. Σηαθόιαο είρε από θαηξό θνηλνπνηήζεη ηελ επηζπκία λα απνρωξήζεη από ηελ 

πξνεδξία ηεο Hermes ιόγω θόξηνπ εξγαζίαο θαη πηεζηηθώλ ππνρξεώζεωλ ζηνλ ΄Οκηιν 

Σηαθόια, αιιά θαη γηαηί έλνηωζε όηη νινθιήξωζε ηελ απνζηνιή ηνπ κε ηελ ίδξπζε ηεο 

θνηλνπξαμίαο, ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθωλίαο κε ηελ Κπβέξλεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ 

δύν ζύγρξνλωλ αεξνδξνκίωλ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ θαη ηελ επηηπρεκέλε έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα νπνία επαλεηιεκκέλα έηπραλ ζεκαληηθώλ δηαθξίζεωλ θαη 

βξαβείωλ από ηνπο πην κεγάινπο δηεζλείο Οξγαληζκνύο. Ο θ. Σηαθόιαο πξόζπκα ζα 

αληαπνθξηζεί ζηελ νκόθωλε πξόζθιεζε ηωλ κειώλ ηνπ Δ. Σ. θαη ζα ζπλερίζεη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, όπνπ απηέο ρξεηάδνληαη. 

 



 

 

 

Νέος Πρόεδρος ο Ι. Ιακώβοσ 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, θαηόπηλ θαη εηζήγεζεο ηνπ θ. Σηαθόια, επέιεμε νκόθωλα 

λέν πξόεδξν ηεο Hermes ηνλ θ. Ιάθωβν Ιαθώβνπ, από ηε Λάξλαθα. Αλαιακβάλεη  ηελ 

πξνεδξία ηεο Εηαηξείαο από ηελ 1 Ινπιίνπ 2011κέρξη ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2012. Ο θ. 

Ιαθώβνπ είλαη πξόεδξνο θαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ηδηνθηήηεο ηνπ Σπγθξνηήκαηνο 

Εηαηξεηώλ Αδειθνί Ιαθώβνπ, πνπ είλαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη πην επηηπρεκέλνπο 

εξγνιεπηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο Κύπξνπ. Ο θ. Ιαθώβνπ είλαη κέινο ηνπ Δ.Σ. ηεο 

Hermes από ηεο ίδξπζήο ηεο. Είλαη επίζεο εδώ θαη πνιιά ρξόληα κέινο ηνπ Δ.Σ. ηεο 

Ειιεληθήο Τξάπεδαο. 
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