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28 Ινπλίνπ 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Η Hermes Airports ανακοινώνει την έναπξη λειτοςπγίαρ  

τηρ νέαρ ςπηπεσίαρ «Ενημέπωση Πτήσεων» μέσω μηνςμάτων (sms) 

 
 Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε, ε Hermes Airports αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο λέαο ππεξεζίαο κελπκάηωλ (sms) πνπ αθνξά ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα 

πηήζεηο θαη ζηα δύν δηεζλή αεξνδξόκηα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο. Τν θνηλό έρεη 

πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζηέιιεη κέζω θηλεηνύ ηειεθώλνπ, γπαπτό μήνςμα 

(sms) ζηνλ αξηζκό 99 778833 θαη λα ιακβάλεη άκεζε ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ηελ 

πηήζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε, ην 

θνηλό ρξεηάδεηαη λα γλωξίδεη απιώο ηνλ θωδηθό ηεο  πηήζεο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, πιεθηξνινγώληαο ζε μήνςμα (sms) κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, ηνλ 

θωδηθό ηεο πηήζεο ΑΑ323 θαη απνζηέιινληαο ην ζην 99 778833, ε  ελ ιόγω 

ππεξεζία ζα απνζηείιεη απηνκαηνπνηεκέλε απάληεζε παξέρνληαο άκεζε 

ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ην ζηάδην/θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ελ ιόγω πηήζε, 

ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλωλία.     

 

Ο ζπλδξνκεηήο έρεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα όια ηα 

ζηάδηα ηεο πηήζεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο από ην πηεηηθό 

πξόγξακκα ηωλ Δηεζλώλ Αεξνιηκέλωλ Κύπξνπ. Σπγθεθξηκέλα, πξνζζέηνληαο έλα 

εξωηεκαηηθό κεηά ηνλ θωδηθό ηεο πηήζεο (π.ρ. AA323?), ν ζπλδξνκεηήο, απηόκαηα, 

ζα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα όια ηα πηζαλά ζηάδηα ηεο πηήζεο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη, όπωο:  

 

 Έλαξμε δηαδηθαζίαο δύγηζεο απνζθεπώλ (Check-in),  

 Έλαξμε επηβίβαζεο (Boarding),  

 Καζπζηεξήζεηο 

 Αλαρώξεζε ή άθημε πηήζεο  

 

Τν θνηλό πιεξνθνξείηαη αθόκε όηη ε επηθνηλωλία κε ηελ ελ ιόγω ππεξεζία είλαη  

πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη εθηθηή κόλν κέζω ηεο απνζηνιήο 

κελπκάηωλ (sms) θαη όρη κέζω ζπλδηαιέμεωλ κε ιεηηνπξγνύο εμππεξέηεζεο. 
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Σε πεξίπηωζε πνπ ην θνηλό επηζπκεί λα κηιήζεη κε ιεηηνπξγό εμππεξέηεζεο κπνξεί 

λα επηθνηλωλεί κε ην Τειεθωληθό Κέληξν ηωλ Δηεζλώλ Αεξνδξνκίωλ Κύπξνπ, 

θαιώληαο ηνλ παγθύπξην αξηζκό 77778833. 

 

Σεκεηώλεηαη ηέινο όηη ε ππεξεζία «Ελεκέξωζεο Πηήζεωλ» πξνζθέξεηαη εληειώο 

δωξεάλ από ηε Hermes Airports, εμαηξνύκελεο ηεο ρξέωζεο απνζηνιήο κελπκάηωλ 

πνπ επηβάιεη ε εηαηξεία ηειεπηθνηλωληώλ κε ηελ νπνίαλ ν θάζε ζπλδξνκεηήο είλαη 

ζπκβεβιεκέλνο.  
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Υποσημειώσειρ για τα ΜΜΕ: 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιώ επηθνηλωλήζηε κε:   

 Γξαθείν Τύπνπ ηεο Hermes Airports Ltd Τει. +357 24 742165. Ηιεθηξνληθό 

Ταρπδξνκείν: pressoffice@hermesairports.com  Τ.Κ. 43027, 6650 Δηεζλήο 

Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο, Κππξηαθή Δεκνθξαηία. 
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