
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
Ανησυχίες ΣΤΕΚ για τα προβλήματα συνωστισμού στα αεροδρόμια 
 
Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) για ακόμη μία φορά, 
επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για τον συνωστισμό που παρατηρείται κατά τις περιόδους 
αιχμής στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ο ΣΤΕΚ, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι στα 
αεροδρόμια της χώρας μας υπάρχει εξαιρετικά σημαντική ανάγκη για σωστή στελέχωση των 
αστυνομικών υπηρεσιών ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των επισκεπτών και να μην 
υποβαθμίζεται η καλή εικόνα του τουριστικού μας προϊόντος.  
 
Ο ΣΤΕΚ επισημαίνει ότι τόσο τα μέλη του Συνδέσμου όσο και η ευρύτερη τουριστική 
βιομηχανία παρακολουθούν με προβληματισμό τη συνεχιζόμενη αδυναμία των υπηρεσιών 
ελέγχου και ασφαλείας στα κυπριακά αεροδρόμια. Παρά τις αναφορές σε πρόσφατα 
δημοσιεύματα ότι τα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων έχουν ενισχυθεί με επιπρόσθετο 
προσωπικό από την Αστυνομία, σε περιόδους αιχμής και μαζικής άφιξης επιβατών 
εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις, ενδεχομένως λόγω ανυπαρξίας συντονισμού 
μεταξύ αεροδρομίου και αστυνομίας.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στον έλεγχο διαβατηρίων επιφέρει σημαντικές 
αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε όλη τη λειτουργία του αεροδρομίου και της υποδοχής των 
επισκεπτών παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες του αεροδρομίου να εξυπηρετήσει όσο το 
δυνατόν καλύτερα τους επισκέπτες μας.   
 
Το συνεχιζόμενο αυτό πρόβλημα είναι αρκετά ζημιογόνο για την εικόνα του τουρισμού στη 
χώρα μας και ως εκ τούτου ο ΣΤΕΚ καλεί τόσο τις αρχές του αεροδρομίου όσο και την 
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης να προβούν σε καλύτερο συντονισμό ειδικά για τις 
ώρες αιχμής και μεγάλης ταξιδιωτικής κίνησης ώστε, ακόμα και σε περίπτωση απρόοπτων 
καθυστερήσεων σε πτήσεις, να υπάρχει πλάνο για άμεση στελέχωση επιπλέον σημείων 
ελέγχου. 
 
Παράλληλα, ο ΣΤΕΚ χαιρετίζει την υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών ελέγχου μέσω των 
border express kiosks που θα λειτουργήσει η Hermes Airports ως ένα μέσο που θα βοηθήσει 
το επιβατικό κοινό να νιώσει την παραδοσιακή μας φιλοξενία χωρίς μακροχρόνιες και 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 
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