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Προοπτικές της αγοράς Γενικής Αεροπορίας 

και Αεραθλητισμού στην Ελλάδα

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Γιάννης Σταυλάς, ΕΕΚ, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Χειριστής α/φών PPL



Παράδειγμα: Old Sarum

Airfield (ICAO: EGLS)
http://www.oldsarumairfield.co.uk/
Built in 1917

To Old Sarum διαθέτει χωμάτινο διάδρομο 

μήκους 980 m. 

Δραστηριοποιούνται:

�3 σχολές αεροπορικών επαγγελμάτων 

�4 επιχειρήσεις αεραθλητισμού

�1 επιχείρηση εστίασης

Boscombe Down

3NM
�1 επιχείρηση εστίασης

�1 Αεροπορικό Μουσείο

�1 Κατάστημα πώλησης  αεροπ. υλικού 

Old Sarum

3NM





Κύριες δραστηριότητες Γενικής Αεροπορίας Κύριες δραστηριότητες Γενικής Αεροπορίας 
-- Δραστηριότητες ΑναψυχήςΔραστηριότητες Αναψυχής (Aero(Aero--rallies, rallies, τουρισμός, τουρισμός, αγώνες, αγώνες, κλπκλπ)  )  

-- Επαγγελματικές Επαγγελματικές πτήσεις,πτήσεις, AeroTaxiAeroTaxi, , ΑγροτικέςΑγροτικές, Ambulance, , Ambulance, κλπκλπ)  )  -- Επαγγελματικές Επαγγελματικές πτήσεις,πτήσεις, AeroTaxiAeroTaxi, , ΑγροτικέςΑγροτικές, Ambulance, , Ambulance, κλπκλπ)  )  

-- ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση … … η Γενική Αεροπορία είναι το μεγάλο σχολείο στο 
οποίο εκπαιδεύονται και διαμορφώνονται τα στελέχη όλων των 
αεροπορικών εταιρειών 



Αερομοντελισμός Αερομοντελισμός –– ΣμηΕΑΣμηΕΑ//Drones Drones 

ΑεροστατισμόςΑεροστατισμός

ΑιωροπτερισμόςΑιωροπτερισμός

ΑλεξιπτωτισμόςΑλεξιπτωτισμός

ΥπερελαφράΥπερελαφρά

ΑκροβατικάΑκροβατικά

ΑλεξιπτωτισμόςΑλεξιπτωτισμός

Αλεξιπτωτισμός  ΠλαγιάςΑλεξιπτωτισμός  Πλαγιάς

ΑνεμοπορίαΑνεμοπορία



General Aviation:General Aviation:

• Includes over 416,000 general aviation aircraft flying
worldwide today, ranging from two-seat training
aircraft and utility helicopters to intercontinental
business jets, of which over 210,000 aircraft are
based in the United States and over 140,000 aircraft
are based in Europe.

• Supports $219 billion in total economic output and
1.1 million total jobs in the United States.

• Flies to more than 5,000 U.S. public airports, while
scheduled airlines serve less than 400 airports. The
European general aviation fleet can access over 4,200 
airports.

____________________
General Aviation Manufactures Association 



Γενική ΑεροπορίαΓενική Αεροπορία ΕυρώπηςΕυρώπης

� Διαθέτει πάνω από 50.000 

μηχανοκίνητα α/φη γενικής 

αεροπορίας, από διθέσια α/φη και 

πολιτικά ελικόπτερα μέχρι 

διηπειρωτικά business jets (2.800)

� 180 με 200 χιλιάδες πτητικές μηχανές αεραθλητισμού (1).

� Συμμετέχει με περ. 80 δισ. Ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης 

� Εκτελεί 20 εκατ. πτήσεις ετησίως σε περισσότερα από 4.200 

αεροδρόμια, από τα οποία 3.000 καθαρά Γενικής Αεροπορίας

� Αποτελεί το βασικό πεδίο εκπαίδευσης για πιλότους 

αεροπορικών εταιρειών με ετήσιο τζίρο που υπερβαίνει το 1 

δισεκατ. Ευρώ

ΙΑΟΡΑΙΑΟΡΑ: : 450.000 μέλη450.000 μέλη -- 46.900 G46.900 GΑ α/Α α/φηφη -- 3.000 GA 3.000 GA αεροδρόμιααεροδρόμια
__________________________________________________
(1) Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία, Βρυξέλλες, 11.1.2008
COM(2007) 869 τελικό, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(2) General Aviation Manufactures Association 



Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 

2009 σχετικά µε τη θεµατική για βιώσιµο µέλλον στη γενική και 

επαγγελµατική αεροπορία (2008/2134(INI))

1. Αναγνωρίζει τη συµβολή της ΓΑ και ιδιαίτερα της Βιοµηχανίας 

α/φών και πτητικών µηχανών στην οικονοµία της Ευρώπης

2. ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να επενδύσουν σε ειδικές 

υποδοµές που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη 

στάθµευση αεροσκαφών γενικής και επαγγελµατικής 

αεροπορίαςαεροπορίας

3. θεωρεί αναγκαία την προαγωγή της αεροπορίας αναψυχής 

και αθλητισµού, καθώς και των ευρωπαϊκών αερολεσχών, 

που συνιστούν σηµαντική πηγή επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

για το σύνολο του κλάδου της αεροπορίας

4. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζει και µπορεί να συνεχίσει να διαδραµατίζει ο εν 

λόγω τοµέας της αεροπορίας στην ανάπτυξη της 

επαγγελµατικής κατάρτισης των πιλότων



Same safety level:

New approach to GA
transport business training sport

Same safety level:

� Not feasible

� Not what public expects

� Against ICAO endorsed 
philosophy 

9
14 November 2014 

Specific risk categories are associated with GA activities. 
They should be known and accepted by the community

Bessel VAN VEEN - EASA Design Organisation Approval Team Leader



ΥΠΟΔΟΜΕΣ

• Βελτίωση των υποδομών 

• Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 

• Δημόσιες υποδομές, Μεταφορές / Οδική Ασφάλεια, ιδιαίτερα στα νησιά,  Οδική Ασφάλεια, ιδιαίτερα στα νησιά,  – Διαχείριση 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

• Δημόσιες υποδομές, Μεταφορές / Οδική Ασφάλεια, ιδιαίτερα στα νησιά,  Οδική Ασφάλεια, ιδιαίτερα στα νησιά,  – Διαχείριση 
στερεών και υγρών αποβλήτων, Σύστημα υγείας ……κλπ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Βελτίωση προσφερομένων υπηρεσιών 

• Τουριστικές , Εμπορικές Επιχειρήσεις

• Δημόσιες υπηρεσίες - Οργανισμοί  

Ειδικές μορφές  
Τουρισμού 

• Ανάδειξη /Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – μνημείων– παραδοσιακών οικισμών , κλπ

• Ειδικές μορφές τουρισμού  - θρησκευτικός , περιπατητικός , αγροτοτουρισμός, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, …..κλπ



Αν η χώρα µας µπορούσε 

να αξιοποιήσει το 30 % 

της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πίτας αυτό θα 

ισοδυναµούσε µε έσοδα για τη χώρα ύψους 350 

εκατοµ ευρώ το χρόνο. 

Συγκριτικά οι εισπράξεις από Μουσεία και Συγκριτικά οι εισπράξεις από Μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους µόλις ξεπερνούν τα 100 

εκατ. ευρώ. 

Η British Airways και η Lufthansa, επέλεξαν το Jerez 

Ισπανίας και το Zadar Κροατίας αντίστοιχα, για την 

αρχική πρακτική εκπαίδευση των χειριστών 

τους…..γιατί όχι την Ελλάδα?



έλεγε ο Steve Jobs, (1955-2011, Apple)



Απαιτήσεις Γενικής Αεροπορίας και αεραθλητισμού:

1. Καλές καιρικές συνθήκες 

2. Ενδιαφέροντες τουριστικά τόποι με καλές υποδομές 

φιλοξενίας 

3. Αεροδρόμια και πεδία προσγείωσης χαμηλού 3. Αεροδρόμια και πεδία προσγείωσης χαμηλού 

κόστους, που να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες 

4. Φιλικό περιβάλλον πτήσεων 



Η Ελλάδα διαθέτει ένα αριθµητικά και χωροταξικά Η Ελλάδα διαθέτει ένα αριθµητικά και χωροταξικά 

πλήρες δίκτυο αεροδροµίων, που σε συνδυασµό πλήρες δίκτυο αεροδροµίων, που σε συνδυασµό 

µε  τις καλές καιρικές συνθήκες και τις υψηλού µε  τις καλές καιρικές συνθήκες και τις υψηλού 

επιπέδου υποδοµές φιλοξενίας, µπορεί να επιπέδου υποδοµές φιλοξενίας, µπορεί να 

αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισµό αεροπορικής αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισµό αεροπορικής 

εκπαίδευσης και τουρισµού Γενικής Αεροπορίας. εκπαίδευσης και τουρισµού Γενικής Αεροπορίας. 

TTο ο ορεινό ανάγλυφο του εδάφους της και οι ορεινό ανάγλυφο του εδάφους της και οι 

αµέτρητες περιοχές φυσικού κάλους, δηµιουργούν αµέτρητες περιοχές φυσικού κάλους, δηµιουργούν 

ιδανικές προϋποθέσεις για κάθε είδους ιδανικές προϋποθέσεις για κάθε είδους 

αεραθλητικές δραστηριότητεςαεραθλητικές δραστηριότητες



18  International     

Από τα 39 πολιτικά αεροδρόμια της χώρας, τα 28 δεν υπερβαίνουν 
τις 10.000 κινήσεις α/φών ετησίως. 
11 από τα περιφερειακά αεροδρόμια δέχονται λιγότερα από 4 
αεροπλάνα την ημέρα, και παραμένουν ανοικτά μόλις 4 ώρες, κατά 
μέσο όρο, την ημέρα, δηλαδή, 2 μέρες την εβδομάδα. Άλλα 13 
αεροδρόμια στην ελληνική επικράτεια, είτε δέχονται ελάχιστες 

στρατιωτικές πτήσεις, ή παραμένουν εντελώς εγκαταλελειμμένα.

7  International/   

Military 

17 Domestic 

12 Military 

14 Private

69 Heliports



ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 4 Α/ΦΗ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ  ΚΑΤΑ Μ.Ο.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ Α/ΦΩΝ 2015 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚ

ΕΣΩΤ ΕΞΩΤ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 786 0 786 3,6h/day or 25,5h/week AFIS

ΙΚΑΡΙΑ 1406 2 1408 4,3h/day or 31h/week AFIS

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1332 6 1338 5,7h/day or 39,7h/week ATC

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1332 6 1338 5,7h/day or 39,7h/week ATC

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1304 0 1304 3,7h/day or 26h/week AFIS

ΚΑΣΟΣ 1112 0 1112 4,2h/day or 29,5h/week AFIS

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 498 0 498 4h/day or 28h/week AFIS

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 630 0 630 4,3h/day or 31h/week AFIS

ΚΟΖΑΝΗ 386 0 386 4,3h/day or 30h/week AFIS

ΚΥΘΗΡΑ 1071 99 1170 4,6h/day or 32,5h/week AFIS

ΝΑΞΟΥ 1346 72 1418 4,3h/day or 31h/week AFIS

ΣΥΡΟΥ 646 0 646 3,6h/day or 25,5h/week AFIS



Αεροδρόμια κλειστά , περιορισμένης στρατ. Xρήσης ή  

εγκαταλελειμμένα 

1. Μαριτσά Ρόδος ΥΠΑ και Π.Α. LGRD
2. Κάλαθος Ρόδος 
3. Κατταβιά Ρόδος
4. Αμυγδαλεώνας Καβάλας Π.Α.
5. Σέδες Θεσσαλονίκης Π.Α.
6. Πεδίο Προσγειώσεων Πολύκαστρο Κιλκίς Αεροπορία Στρατού 

Δήμος ΠολυκάστρουΔήμος Πολυκάστρου
7. Πεδίο Προσγειώσεων Κολχικό Θεσσαλονίκης Αεροπορία Στρατού
8. Πεδίο Προσγειώσεων Τερψιθέα Λάρισας Π.Α.
9. Λαμία Π.Α. 
10.Αγρίνιο Π.Α.
11.Πεδίο Προσγειώσεων Τρίοδος Καλαμάτας Π.Α. Δήμος Καλαμάτας
12. Σπάρτη Π.Α. Δήμος Σπάρτης 
13. Μάλεμε Χανίων Π.Α



runway: 08/26 - 2400x45m asphalt

runway: 14/32 - 1200x60m asphalt

1,9 NM



SEATTLE

RENTON

KING COUNTY INT. 

AIRPORT

4 NM

4,5 NM

Imperial airport
Brown airfield 

Tijuana int airport 

7 NM 1,9 NM 



36°08'38"N 028°04'08"E 

Runway: 16/34 - 1750m

550-1100 m

built in World War II by 
the Regia Aeronautica



Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

σε πεδίο προσγείωσης για 

αεραθλητικές 

δραστηριότητες 

runway: 13/31 - 1275m 

δραστηριότητες 

built in World War II by the 
Regia Aeronautica



Main  restrictions regarding GA’s developmentMain  restrictions regarding GA’s development
Aerodromes operating hours Aerodromes operating hours –– Restricted apron Capacities Restricted apron Capacities 

AVGAS 100LL Fuel availabilityAVGAS 100LL Fuel availability

Airspace Airspace organisationorganisation and classification and classification –– VFR routes VFR routes / / ATC restrictions ATC restrictions 

Restrictions in military airports Restrictions in military airports –– flexible flexible use of airspace and aerodromesuse of airspace and aerodromes

Flight plan filing procedure Flight plan filing procedure 

Costs , fuel, handling, taxesCosts , fuel, handling, taxes



This booklet will be made for the purpose of assisting you, as a VFR pilot, in your 

planning and conduct of flight within  Greek Airspace.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει ανάλογη έκδοση



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2150/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τη 
θέσπιση κοινών κανόνων για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου

6,8 
NM



Airfield Airfield EgelsbachEgelsbach EDFE /80.000 MOVEMENTS / FIS 119,150 MHz EDFE /80.000 MOVEMENTS / FIS 119,150 MHz --INFO 118,400INFO 118,400

3 NM from the RWY: G area 1500’ 3 NM from the RWY: G area 1500’ –– 5 NM from RWY 3500’5 NM from RWY 3500’



VFR ROUTES TMA VFR ROUTES TMA ΑΘΗΝΩΝ    ΑΘΗΝΩΝ    -- AD2AD2--LGAVLGAV--VFRVFR



Τον ενημέρωσαν ότι θα πετάξει 

σε εναέριο χώρο κατηγορίας “E”



Αντώνης Γρ. Βασάκης, Ηλ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ



Δείκτες θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων 

σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το 2014.
(Β. Προφυλλίδης- Καθηγ. της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οικονομικής των 
Μεταφορών στο Δ.Π.Θ.)



Persons killed in air accidents on the territory of the EU, 
involving aircraft registered in EU-28 countries, 2016, 
by aviation category
Source: Eurostat



• Ας μην ξεχνάμε, ότι μεταξύ των στόχων της ΥΠΑ 
(αλλά και της ΠΑ) είναι η στήριξη κάθε 
προσπάθειας που προάγει το αεροπορικό 
πνεύμα και συμβάλει στην ανάπτυξη των 
αερομεταφορών της χώρας μας.αερομεταφορών της χώρας μας.

• Ως εκ τούτου, ένα από τα κύρια καθήκοντα όλων 
μας τα επόμενα χρόνια θα είναι η συνέχιση της 
συνεργασίας με την ΥΠΑ, την ΠΑ, την ΕΔΑΑΠ και 
την HANSA (Ελληνική Εποπτική Αρχή 
Αεροναυτιλίας)



• Ο δρόμος για μεταρρυθμίσεις είναι δύσκολος 
αλλά δεν υπάρχει άλλος. 

• Δεν υπάρχει χώρος για αντιπαλότητες, 
σκοπιμότητες και προσωπικά – κακώς σκοπιμότητες και προσωπικά – κακώς 
εννοούμενα – συμφέροντα, 

• Έχουμε αποδείξει ότι, ενωμένοι, πάντα τα 
καταφέρνουμε




