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14 Ιουνίου 2017 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας! 

Αναδείχθηκε ως το Καλύτερο Αεροδρόμιο στην παροχή υπηρεσιών  

για άτομα με κινητικές δυσκολίες 

 

Για πρώτη φορά στην ιστορία των κυπριακών αεροδρομίων, ο Διεθνής Αερολιμένας 

Λάρνακας, κατέκτησε την πρώτη θέση, ανάμεσα σε 500 άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια 

από 45 κράτη, στην κατηγορία «Πιο Προσβάσιμο Αεροδρόμιο για Άτομα με 

Αναπηρίες».   

 

Τα βραβεία του ACI Ευρώπης (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων) ανακοινώθηκαν 

χθες βράδυ, στο πλαίσιο της 13ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού που 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και σ’ αυτήν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι απ’ όλα τα 

αεροδρόμια της Ευρώπης. 

 

Όπως αναφέρεται και σε επίσημη ανακοίνωση του ACI Ευρώπης, το πρώτο βραβείο, 

απονέμεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς η κριτική επιτροπή, έκρινε ότι 

το κυπριακό αεροδρόμιο, διακρίνεται για το αξιοθαύμαστο επίπεδο πρωτοβουλιών 

και υπηρεσιών που παρέχει στο τομέα εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες, 

όπως είναι η χρήση του αυτόματου μηχανισμού «Eagle lift» για την μετεπιβίβαση 

ατόμων από αναπηρικά καροτσάκια στα καθίσματα αεροσκάφους αλλά και 

αντίστροφα, η εύκολη προσβασιμότητα που προσφέρεται στα σημεία check-in και 

ζύγισης αποσκευών, και η δυνατότητα χρήσης των αυτόματων ηλεκτρονικών θυρών 

(E-gates) από άτομα με αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες. 

 

Η κριτική επιτροπή, στην απόφαση της για την απονομή του πρώτου βραβείου στο 

Αεροδρόμιο Λάρνακας, επισημαίνει επίσης, ότι το κυπριακό αεροδρόμιο, προσφέρει, 

στα άτομα με αναπηρίες και μια σειρά από άλλες επιπρόσθετες διευκολύνσεις, όπως 

είναι τα σημεία ηλεκτρονικής φόρτισης τροχοκαθισμάτων, η δωρεάν στάθμευση 

διάρκειας 120 λεπτών, ο άψογος συντονισμός με ταξιδιωτικά γραφεία αλλά και η 

παροχή ειδικών διευκολύνσεων για ΑμεΑ στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου.    
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Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της Hermes, η κα Ελένη Καλογήρου, 

Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας, εξέφρασε την περηφάνεια της για 

την διάκριση που εξασφάλισε ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας, σημειώνοντας 

παράλληλα, ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κυπριακό αεροδρόμιο, καταλαμβάνει τη 

πρώτη θέση στην Ευρώπη και μάλιστα σε μια τόσο απαιτητική κατηγορία.  

 

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 Λάρνακας.  

 

Τέλος, η κα Καλογήρου, επεσήμανε τη σαφή δέσμευση της Hermes, να παραμείνει 

προσηλωμένη στην προσπάθεια της για συνεχή αναβάθμιση του συγκεκριμένου 

τομέα και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα άτομα με κινητικά προβλήματα ή 

αναπηρίες.  
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