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Περίληψη 

Οι αερομεταφορές στην Ελλάδα εξυπηρετούνται σήμερα από ένα δίκτυο από 39 αεροδρόμια, εκ 

των οποίων τα 28 βρίσκονται στο νησιωτικό χώρο. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η 

παρουσίαση της σημερινής κατάστασης (αριθμός αφίξεων, εισπράξεις, χώρες προέλευσης των 

επιβατικών ροών, κλπ) καθώς και των διεθνών τάσεων εξέλιξης του αερομεταφορικού έργου. 

Πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση χρονοσειρών της επιβατικής κίνησης και προσδιορίζονται 

οι τεχνικές παράμετροι των νησιωτικών αεροδρομίων που επηρεάζουν την αερομεταφορική 

ζήτηση. Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την επίδοση 

των νησιωτικών αεροδρόμιων της χώρας.  

Λέξεις κλειδιά: χρονοσειρές επιβατικής κίνησης, νησιωτικά αεροδρόμια   

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη του δικτύου των αεροδρομίων και των αερομεταφορών για την εξυπηρέτηση της 

πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, βασίστηκε αρχικά στα στρατιωτικά αεροδρόμια, σε επόμενη 

φάση στο ακτινωτό σύστημα ανάπτυξης του δικτύου με κέντρο το αεροδρόμιο της Αθήνας και 

δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο σύστημα της απευθείας σύνδεσης των 

Ελληνικών με τα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια στο πλαίσιο της ενοποίησης των αγορών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της ανάγκης για απευθείας εξυπηρέτηση των τουριστικών προορισμών. Σήμερα οι 

αερομεταφορές στην Ελλάδα εξυπηρετούνται από ένα δίκτυο από 39 αεροδρόμια, εκ των οποίων 

28 αεροδρόμια βρίσκονται στο νησιωτικό χώρο συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων στην 

Κρήτη (Χάρτης 1). Με δεδομένη την περιφερειακή, σε σχέση με την Ευρωζώνη, θέση της Ελλάδας 

οι αερομεταφορές αποτελούν το κύριο μεταφορικό σύστημα εξυπηρέτησης των ξένων τουριστών 

και τα αεροδρόμια αποτελούν τις διεθνείς πύλες εισόδου τους στη χώρα μας.  

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των αεροδρομίων στα Ελληνικά 

νησιά. Η ακολουθούμενη μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει την εξέλιξη του 

αερομεταφορικού έργου την τελευταία 20ετία (στατιστική ανάλυση χρονοσειρών), καθώς και τον 

προσδιορισμό των χωρών προέλευσης της επιβατικής ζήτησης. Λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά 
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χαρακτηριστικά των αεροδρομίων, όπως μήκος διαδρόμου, ικανότητα αεροδρομίου, καθώς και 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του εξυπηρετούμενου νησιού, όπως το μέγεθος και τα 

χαρακτηριστικά της τουριστικής υποδομής σε κλίνες ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων 

καταλυμάτων.  

Για τον σκοπό αυτό στο Κεφάλαιο 2 εξετάζεται ο ρόλος των αερομεταφορών στην οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας (γένεση θέσεων εργασίας, έσοδα, συνεισφορά στο ΑΕΠ) και αναλύονται οι 

αγορές ζήτησης και ζώνες προέλευσης της κίνησης, καθώς και τα χαρακτηριστικά εποχικότητας 

αυτής. Δεδομένης της διεθνούς εμβέλειας και των χαρακτηριστικών των αερομεταφορών γενικώς 

και της έντονης εξάρτησης των αερομεταφορών της χώρας από τις αγορές ζήτησης της Ευρώπης, 

αλλά και από τις αγορές ζήτησης τουρισμού από άλλες περιφέρειες παγκοσμίως, στο Κεφάλαιο 3 

αναλύεται η εξέλιξη της ζήτησης κατά την περίοδο 1990-2017, η υπάρχουσα κατάσταση έτους 

2017 και οι προοπτικές των διεθνών αγορών ζήτησης έως το έτος στόχος 2036. Στο Κεφάλαιο 4 

εξετάζεται και αξιολογείται η διαχρονική εξέλιξη της αερομεταφορικής κίνησης στην Ελλάδα και 

στα 28 νησιωτικά Α/Δ της χώρας, και υπολογίζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κίνησης. 

Στο Κεφάλαιο 5 εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των αεροδρομιακών υποδομών και επιχειρείται η 

συσχέτιση τους με την επιβατική κίνηση. Στο Κεφάλαιο 6 αναλύονται περιπτώσεις Α/Δ ανά 

κατηγορία, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαχρονικής εξέλιξης του αερομεταφορικού 

έργου. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω ανάλυσης, από την οποία 

προκύπτουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις παραμέτρους που επηρεάζουν την αεροπορική 

ζήτηση στα νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας. 

 

Χάρτης 1: ΔΙΚΤΥΟ Α/Δ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 39 αεροδρόμια εκ των οποίων τα 28 στα νησιά. 
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2. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι αερομεταφορές και τα αεροδρόμια συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας και αυξάνουν τους οικονομικούς δείκτες της χώρας. Απασχολούν μεγάλο αριθμό 

προσωπικού στις αεροπορικές εταιρείες, στη διοίκηση και διαχείριση αεροδρομίων, στις 

επιχειρήσεις και δραστηριότητες αεροδρομίων, σε συντηρήσεις αεροσκαφών και εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών αεροπλοΐας, καθώς και σε πωλήσεις προϊόντων και σε παροχές υπηρεσιών 

στα αεροδρόμια. Επίσης, ξένοι τουρίστες που φθάνουν στην Ελλάδα αεροπορικώς, ξοδεύουν τα 

χρήματά τους στην τοπική οικονομία και υποστηρίζουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας [1] [2].  

Το έτος 2017, σύμφωνα με τις καταγραφές του ΣΕΤΕ, τα έσοδα από τους 27 εκατ. περίπου ξένους 

τουρίστες που αφίχθησαν συνολικά στην χώρα με όλα τα διαθέσιμα εναλλακτικά μεταφορικά 

συστήματα, είχαν επιπρόσθετη συνεισφορά ύψους 15 δις € περίπου στην ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας [2]. Από το Διάγραμμα 1, το οποίο παρουσιάζει τις 

εισπράξεις στην χώρα από τις αφίξεις που καταγράφηκαν το έτος 2017 σε μηνιαία βάση [2], 

φαίνεται η συμμετοχή των κύριων αγορών στον τουρισμό στην Ελλάδα, καθώς και η εποχικότητα 

της κίνησης η οποία κυμαίνεται από Μάιο έως Οκτώβριο. Επίσης, παρατηρείται μικρή προσπάθεια 

επέκτασης της εποχικότητας της κίνησης και στον μήνα Απρίλιο, καθώς και ότι η προτίμηση των 

επισκεπτών από ΗΠΑ είναι για τον μήνα Σεπτέμβριο. Από την εξέταση των δεδομένων του [2], 

φαίνεται ότι η μέση ετήσια διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης κατά το έτος 

2017 ήταν κατά μέσο όρο 7,7 ημέρες, με μεγαλύτερες τιμές για τις αγορές μακρινών αποστάσεων, 

καθώς και ότι η μέση ημερήσια δαπάνη το έτος 2017 ήταν 67,70 € ανά αφιχθέντα.  

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις εισπράξεις από τις κύριες αγορές τουριστών στη χώρα. Γερμανία, 

Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ και Ρωσία αντιστοιχούν περίπου στο 55% των συνολικών 

ετήσιων εισπράξεων και στο 40% των συνολικών αφίξεων στη χώρα. Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει 

την  ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων για το σύνολο εισπράξεων από τον τουρισμό στην Ελλάδα 

ανά ζώνη και χώρα προέλευσης στο έτος 2017 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1:  Μηνιαία κατανομή για το σύνολο των εισπράξεων από τον τουρισμό στην Ελλάδα, ανά ζώνη (αριστερά) και ανά 

χώρα προέλευσης (δεξιά). 
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Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή για το σύνολο των εισπράξεων (αριστερά) και των αφίξεων (δεξιά) ανά χώρα προέλευσης στο 

έτος 2017 στην Ελλάδα [2]. 

Στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων της επιβατικής κίνησης ανά 

ζώνη και ανά χώρα προέλευσης.  Προκύπτει ότι οι αφίξεις από τις αγορές της Ευρωζώνης και της 

ΕΕ εκτός Ευρωζώνης, αυξάνονται με έντονους ρυθμούς από το 2012 (ιδιαίτερα οι αφίξεις από ΕΕ 

εκτός ΕΖ), ενώ οι αφίξεις από τις υπόλοιπες ζώνες αυξάνονται μέχρι το 2014 και στην συνέχεια 

παρουσιάζουν μια τάση σταθεροποίησης.  Στο ίδιο Διάγραμμα απεικονίζεται και η διαχρονική 

εξέλιξη της επιβατικής κίνησης ανά χώρα προέλευσης από το έτος 2010 που σημειώθηκε το έτος 

2017. Στο Διάγραμμα 3 φαίνεται διαχρονικά ο αυξητικός ρυθμός της κίνησης αφίξεων από 

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ο μικρότερος ρυθμός από Ιταλία και Γαλλία καθώς και από 

Αμερική με μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων από τον συνολικό τουρισμό στο έτος 2017 στην Ελλάδα, ανά ζώνη προέλευσης 

(Ευρωζώνη, χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης, λοιπές χώρες) και ανά χώρα προέλευσης [2].  
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Επισημαίνεται το σημαντικό μερίδιο αφίξεων τουριστών από χώρες εκτός αυτών της ΕΕ αν και από 

το 2014 καταγράφεται τάση σταθεροποίησης. Οι χώρες αυτές, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο 

επόμενο κεφάλαιο, θα έχουν ένα καθοριστικό ρόλο στην ανακατανομή των αγορών τουρισμού 

στον παγκόσμιο χάρτη έως το έτος 2036.  

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Δεδομένης της διεθνούς εμβέλειας και χαρακτηριστικών των αερομεταφορών γενικώς και της 

έντονης εξάρτησης των αερομεταφορών της χώρας από τις αγορές ζήτησης της Ευρώπης, αλλά και 

από τις αγορές ζήτησης τουρισμού από άλλες περιφέρειες, οι προοπτικές ζήτησης στην Ελλάδα 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές περιβάλλον.   

Αναφορικά με το διεθνές αερομεταφορικό περιβάλλον και τις διεθνείς τάσεις όπως αυτές 

προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών ΙΑΤΑ για τις 

επιδόσεις που κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές (βλέπε Διάγραμμα 4) ως ποσοστιαίο 

μερίδιο του διεθνούς αερομεταφορικού έργου, σημειώνεται ότι [3]:  

o Το έτος 2017, η Ασία-Ειρηνικός ενίσχυσε τη θέση της και την υπεροχή της ως η μεγαλύτερη 

περιφέρεια, όσον αφορά τα συνολικά επιβατοχιλιόμετρα (RPK). Οι αεροπορικές εταιρείες που 

είναι εγκατεστημένες εκεί διανύουν τώρα περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών RPKs, 

(από το ένα πέμπτο που εξυπηρετούσαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990). Αναφορικά με τις 

εμπορευματικές μεταφορές, η Ασία-Ειρηνικός υπερισχύει σημαντικά των λοιπών περιφερειών. 

o Η μακροχρόνια πτωτική τάση του μεριδίου της αγοράς των επιβατικών και των 

εμπορευματικών μεταφορών από τις αεροπορικές εταιρείες της Βόρειας Αμερικής συνεχίστηκε 

και το 2017. Αυτή η τάση απεικονίζει σαφώς το γεγονός ότι πλέον το κέντρο βάρους της 

αεροπορικής βιομηχανίας έχει ήδη μετατοπιστεί προς τα ανατολικά. Σημειώνεται ότι το 

Διάγραμμα 4 δείχνει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε περιφέρειας στο παγκόσμιο 

αερομεταφορικό έργο ενώ, σε απόλυτες τιμές, η αγορά της Βόρειας Αμερικής παρουσιάζει 

διαχρονικά αυξητική τάση (οι αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν στη Βόρεια Αμερική 

διανύουν σήμερα περισσότερο από το διπλάσιο του αριθμού των RPK από ότι το 1990). Το 

ποσοστιαίο μερίδιο συμμετοχής της περιφέρειας της Βόρειας Αμερικής περιορίστηκε, διότι ο 

συνολικός αριθμός επιβατών στις αερομεταφορές παγκοσμίως τετραπλασιάστηκε κατά την ίδια 

περίοδο. 

o Αναφορικά με τους αερομεταφορείς με έδρα την Μέση Ανατολή, το 2017 ήταν μια δύσκολη 

χρονιά, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2000 κατά την οποία το μερίδιο αγοράς επιβατών 

και εμπορευμάτων μειώθηκε.  

o Οι αεροπορικές εταιρείες της Αφρικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου αγοράς 

των εμπορευματικών μεταφορών από το έτος 1990, με αύξηση της κίνησης προς και από την 

Ασία.  

o Οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν με ελαφρά πτωτική τάση από το έτος 2008 

την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις επιβατικές μεταφορές παγκοσμίως, και με μεγαλύτερη 

πτωτική τάση από το 1990 στην συμμετοχή τους στις εμπορευματικές μεταφορές. Διακρίνεται 

μια μικρή αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών κατά το έτος 2017.  
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Σύμφωνα πάλι με τις προβλέψεις της ΙΑΤΑ (βλέπε Διάγραμμα 5) το έτος 2036 αναμένεται να 

ταξιδέψουν αεροπορικώς συνολικά 7,8 δισεκατομμύρια επιβάτες, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από 

τα 4 δισεκατομμυρίων επιβάτες που μετακινήθηκαν το έτος 2017. Όλοι οι δείκτες προοιωνίζουν 

αυξανόμενη ζήτηση για τις παγκόσμιες αερομεταφορές και η αεροπορική κοινότητα πρέπει να 

προετοιμαστεί για διπλασιασμό των επιβατών για την επόμενη εικοσαετία (έως το έτος 2036). Η 

εκτίμηση αυτή αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις κυβερνήσεις, τις αεροπορικές εταιρείες και την 

αεροπορική βιομηχανία, που πρέπει να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη αυτή ανάπτυξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έτος 2022, αναμένεται ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως η μεγαλύτερη 

αεροπορική αγορά στον κόσμο (που ορίζεται ως κίνηση προς-από και εντός της χώρας). Το 

Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να πέσει στην πέμπτη θέση, και θα υπερκεραστεί από την Ινδία το 

2025 και από την Ινδονησία το 2030. Θα συνεχίσουν να ακολουθούν ισοδύναμα η Ιαπωνία με την 

Ισπανία, και στη συνέχεια η Γερμανία. Η Ταϊλάνδη και η Τουρκία θα εισέλθουν στις δέκα 

μεγαλύτερες αγορές, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία θα πέσουν στην κατάταξη στην 11η και 12η θέση 

αντίστοιχα [4].   

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΙΑΤΑ και το Διάγραμμα 5 [5], το έτος 2036 σε σύγκριση με το έτος 

2016, αναμένεται στις πέντε ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές να ταξιδέψουν επιπρόσθετα στην 

 

 

 

Διάγραμμα 4:   Διαχρονική εξέλιξη του μεριδίου των σημαντικών 

αγορών της αεροπορικής επιβατικής 

(επιβατοχιλιόμετρα) και εμπορευματικής κίνησης 

(τόνοχιλιόμετρα) στην περίοδο 1990-2017 

 

 

 

Διάγραμμα 5:   Προβλέψεις ΙΑΤΑ για την ετήσια επιβατική κίνηση 

(εκατομμύρια αφικνούμενοι και αναχωρούντες 

επιβάτες) για το έτος 2036 [4].  
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Κίνα 921 εκατομμύρια νέοι επιβάτες, στις ΗΠΑ 401 εκατομμύρια νέοι επιβάτες, στην Ινδία 337 

εκατομμύρια νέοι επιβάτες, στην Ινδονησία 235 εκατομμύρια νέοι επιβάτες, και στην Τουρκία 119 

εκατομμύρια νέοι επιβάτες.  

Στην Ευρώπη αναμένεται έως το χρονικό ορίζοντα 2036 ένας μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της 

επιβατικής κίνησης κατά 2.3% και το έτος στόχος 2036 αναμένονται επιπλέον 550 εκατ. επιβάτες, 

οπότε συνολικά η επιβατική κίνηση θα ανέλθει σε 1,5 δις επιβάτες [4] [5] [6]. Μέρος της κίνησης 

αυτής εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά. 

4. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Α/Δ 

Το έτος 2017, το σύνολο αφίξεων και αναχωρήσεων (με ποσοστιαία κατανομή περίπου 50% 

αφίξεις και 50% αναχωρήσεις), που εξυπηρετήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε σε 

58.018.203 επιβάτες, περίπου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία κίνησης της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας [7]. Εξ αυτών ποσοστό 28% αντιστοιχεί σε κίνηση εσωτερικού (περίπου 16,5 

εκατ. επιβάτες) και 72% σε κίνηση εξωτερικού (περίπου 41,65 εκατ. συνολικοί επιβάτες, ήτοι 

περίπου 20,83 εκατ. αφίξεις). Αντίστοιχα, ο αριθμός κινήσεων αεροσκαφών ανήλθε σε 480.563 

κινήσεις, και εξ αυτών 40% αφορούσε στην κίνηση εσωτερικού και 60% στην κίνηση εξωτερικού 

(Διάγραμμα 6). 

 

Διάγραμμα 6: Διαχρονική εξέλιξη της επιβατικής κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού για το σύνολο των Ελληνικών Α/Δ κατά την 

περίοδο 1994-2017. 

 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής επιβατικής κίνησης που καταγράφηκε την 

τελευταία 5ετία 2013-2017 ήταν 10%, την προτελευταία 5ετία 2008-2012 ήταν -2.34%, την 

τελευταία 10ετία 2008-2017 ήταν 3.67%, την τελευταία 15ετία 2003-2017 ήταν 3.88% και όλη την 

περίοδο 1994-2017 ήταν 3,68%. Αντίστοιχα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της αεροπορικής 

κίνησης που καταγράφηκε την τελευταία 5ετία ήταν 5%, την προτελευταία 5ετία -3,33%, την 
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τελευταία 10ετία 0.70%, την τελευταία 15ετία 2.10% και όλη την περίοδο 1994-2017 ήταν 2,46% 

(Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1: Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης. 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Στο σύνολο των αεροδρομίων 

της Ελλάδας                                        

(%) 

Στο υποσύνολο των 

νησιωτικών αεροδρομίων    

(%) 

5ετίας 9,67 8,8 

Προηγ. 5ετίας -2,34 -0,5 

10ετίας 3,67 4,2 

15ετίας 3,88 3,6 

Περιόδου 1994-2017 3,68 3,6 

 

Το έτος 2017, στα 28 νησιωτικά αεροδρόμια της Ελλάδας καταγράφηκε κίνηση 28,5 εκατ επιβατών 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49% ως προς τη συνολική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Εξ 

αυτών, η κίνηση εξωτερικού ήταν 22 εκατ επιβάτες που αντιστοιχεί σε ποσοστό 53% ως προς τη 

συνολική επιβατική κίνηση εξωτερικού. 

Από τα Διαγράμματα 7(α) έως (στ) που παρουσιάζουν τη διαχρονική εξέλιξη της συνολικής 

επιβατικής κίνησης στα νησιωτικά Α/Δ καθώς και από τον Πίνακα 1, φαίνεται ότι το σύνολο των 

νησιωτικών αεροδρομίων της χώρας εξυπηρέτησε αεροπορική επιβατική κίνηση με συνολικά μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης τελευταίας 5ετίας 8,8%, ενώ το σύνολο των ελληνικών αεροδρομίων 

κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης τελευταίας 5ετίας που πλησιάζει το 10%. Ο αντίστοιχος 

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης, που καταγράφηκε την τελευταία 10ετία 

ανέρχεται σε 4,2% για το σύνολο των νησιωτικών Α/Δ και 3,67% για το σύνολο των Α/Δ της χώρας. 

Οι ρυθμοί αυτοί είναι μεγαλύτεροι από τις προβλέψεις της IATA για την Ευρώπη για την επόμενη 

20ετία που είναι της τάξης του 2.5%. 

Επίσης, από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι σε σύνολο 28 νησιωτικών Α/Δ, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 

της επιβατικής κίνησης >5% παρουσίασαν 16 Α/Δ που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 60% των 

Α/Δ αυτών, και >10% παρουσίασαν 10 Α/Δ που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 40% των 

νησιωτικών Α/Δ. 
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Διάγραμμα 7:  Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής επιβατικής κίνησης στα νησιωτικά Α/Δ. 

(α) Α/Δ Ηρακλείου και Ρόδου, με κίνηση > 5 εκατ. επιβάτες το 

έτος 2017   

(β) Α/Δ Χανίων, Κέρκυρας, Κω, Σαντορίνης, Ζακύνθου, 

Μυκόνου, με κίνηση από 1 εκατ. έως 5 εκατ. επιβάτες 

(γ) Α/Δ Κεφαλονιάς, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάμου, Καρπάθου, 

Χίου και Πάρου, με κίνηση > 100.000 επιβάτες και 

μικρότερη από 1 εκατ επιβάτες το έτος 2017 

(δ)   Α/Δ Λήμνου, Νάξου, Μήλου, Ικαρίας, Κυθήρων, Σητείας, 

Λέρου, Σύρου, Σκύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, 

Καστελλόριζου και Κάσου, με κίνηση < 100.000 

επιβάτες το έτος 2017 

(ε) Α/Δ Νάξου, Μήλου, Ικαρίας, Κυθήρων, Σητείας, Λέρου και 

Σύρου, με κίνηση < 60.000 επιβάτες και > 20.000 επιβάτες 

το έτος 2017 

(στ) Σκύρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Καστελλόριζου και 

Κάσου, με κίνηση < 20.000 επιβάτες το έτος 2017 
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Πίνακας 2: Στοιχεία νησιωτικών αεροδρομίων: μήκος διαδρόμου α/φ, επιβατική κίνηση 2017, μέσος ετήσιος ρυθμός εξέλιξης της 

κίνησης και ξενοδοχειακό δυναμικό συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζομένων δωματίων, για το 2017. 

 

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Α/Δ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

Οι αερολιμένες της χώρας και αντίστοιχα και των ελληνικών νησιών κατατάσσονται σε κατηγορίες 

σύμφωνα με την Κοινοτική κατάταξη κατηγοριών Α/Δ του Διευρωπαϊκού Δικτύου, με βάση (α) την 

ετήσια αερομεταφορική κίνηση που καταγράφηκε το έτος 2017, (β) την εμβέλεια πτήσης 

εξυπηρετούμενων αγορών και (γ) τον ρόλο των Α/Δ στον εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με 

βάση την κατάταξη αυτή, χαρακτηρίζονται ως: 

o Διεθνή Σημεία Σύνδεσης με ετήσια κίνηση > 5.000.000 επιβάτες: Α/Δ Αθηνών, Ηρακλείου, 

Θεσσαλονίκης και Ρόδου.  
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o Κοινοτικά Σημεία Σύνδεσης με ετήσια κίνηση >1.000.000 επιβάτες: Α/Δ Χανίων, Κέρκυρας, Κω, 

Σαντορίνης, Ζακύνθου, Μυκόνου, και 

o Περιφερειακά Σημεία Πρόσβασης με επιβατική κίνηση μεγαλύτερη από 250.000 ετήσιους 

επιβάτες: Α/Δ Κεφαλονιάς, Ακτίου, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάμου, Καβάλας, Καλαμάτας.  

Επίσης, Περιφερειακά Σημεία Σύνδεσης χαρακτηρίζονται και τα αεροδρόμια που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές της Ε.Ε. ή σε νησιωτικούς χώρους. 

Στον Πίνακα 2 δίδεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής ετήσιας επιβατικής 

κίνησης που καταγράφηκε ανά Α/Δ κατά την τελευταία 5ετία και 10ετία, το μήκος διαδρόμου Δ/Δ 

προσαπογείωσης α/φ και ο ετήσιος αριθμός επιβατών έτους 2017.  

Από τη συσχέτιση των Διαγραμμάτων 8 έως 9 φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 

ετήσιων επιβατών και μήκους διαδρόμου προσαπογείωσης α/φ, εκτός από την περίπτωση των 

μικρών Α/Δ με μήκος Δ/Δ μικρότερο από 1000 μ περίπου, στα οποία παρατηρείται γενικά χαμηλή 

επιβατική κίνηση μικρότερη από 60.000 ετήσιους επιβάτες. Σημειώνεται ότι τα Διεθνή Σημεία 

Σύνδεσης έχουν μήκος Δ/Δ > 2600 μ περίπου και τα Κοινοτικά Σημεία Σύνδεσης έχουν μήκος Δ/Δ > 

2000 μ περίπου (με εξαίρεση το Α/Δ Μυκόνου με Δ/Δ μήκους 1800 μ). Γενικά παρατηρείται ότι το 

περιορισμένο μήκος Δ/Δ, περιορίζει τη ζήτηση. Επίσης, παρατηρείται ότι τα Περιφερειακά Σημεία 

Πρόσβασης Α/Δ Λήμνου, Σκύρου και Σητείας που διαθέτουν Δ/Δ με μήκος μεγαλύτερο από 2000 μ 

δεν έχουν προσελκύσει την αναμενόμενη κίνηση. 

Ο Πίνακας 2 και το Διάγραμμα 10 δείχνουν τον μέσο ετήσιο ρυθμό (ΜΕΡ) αύξησης της επιβατικής 

κίνησης που καταγράφηκε την τελευταία 5ετία, και ήταν της τάξης το 10% περίπου στα Α/Δ 

Ηρακλείου, Ρόδου, Χανίων, Κέρκυρας, Κω, Κεφαλονιάς, Σκιάθου, Σκύρου, Μήλου και Σύρου, της 

τάξης των 18% περίπου στα Α/Δ Σαντορίνης, Ζακύνθου και Μυκόνου, της τάξης των 5% στο Α/Δ 

Καρπάθου και της τάξης 3% στα Α/Δ Χίου και Κυθήρων. Στα λοιπά Α/Δ, με εξαίρεση την Πάρο και 

την Νάξο που σημείωσαν υψηλό ρυθμό αύξησης της κίνησης, τα λοιπά Α/Δ κατέδειξαν 

χαμηλότερους ρυθμούς. Αρνητική τιμή για τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της κίνησης τελευταίας 

5ετίας καταγράφηκε για τα Α/Δ Καλύμνου, Καστελλόριζου, Κάσου, Λέρου και Αστυπάλαιας, κατά 

φθίνουσα τάξη. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 10 (δεξιά) παρουσιάζει και τον μέσο ετήσιο ρυθμό 

αύξησης της επιβατικής κίνησης που καταγράφηκε την τελευταία 5ετία, και ήταν αντίστοιχα 

υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό της τελευταίας 10ετίας. Το Διάγραμμα 10 καταδεικνύει ότι 

γενικά οι τάσεις της καμπύλης του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού (ΜΕΡ) 5ετίας ακολουθούν τις 

αντίστοιχες τάσεις του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού (ΜΕΡ) 10ετίας.   
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Διάγραμμα 8: Η επιβατική κίνηση στα νησιωτικά Α/Δ που 

καταγράφηκε το έτος 2017.  

Διάγραμμα 9: Το μήκος του διαδρόμου προσαπογείωσης α/φ στα 

νησιωτικά Α/Δ, 2017. 

 

Διάγραμμα 10: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης που καταγράφηκε την τελευταία 5ετία και 10ετία 

αντίστοιχα στα ελληνικά α/δ, επιβατικής κίνησης αφενός (αριστερά) και κατά ρυθμού μεταβολής της κίνησης 

αφετέρου (δεξιά). 

 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α/Δ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται περιπτώσεις Α/Δ ανά κατηγορία ταξινόμησης αυτών, με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εξέλιξης αερομεταφορικού έργου, όπως χρονοσειρά εξέλιξης για την 

περίοδο 1994-2017 της επιβατικής και της αεροπορικής κίνησης εσωτερικού – εξωτερικού - 

συνολικής, του μέσου αριθμού επιβατών ανά α/φ, του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής 

επιβατικής και αεροπορικής κίνησης, και του μέσου ετήσιο ρυθμού μεταβολής αριθμού επιβατών 

ανά α/φ.   

Για την κατηγορία των Διεθνών Σημείων Σύνδεσης εξετάζονται τα Α/Δ Ηρακλείου και Ρόδου. 

Σημειώνεται ότι το Α/Δ Ηρακλείου αναφέρεται σε μεγάλη ζώνη επιρροής στην Κρήτη, που διαθέτει 

μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών, πολλά αξιοθέατα και παραλίες. Το Α/Δ Ρόδου 

αναφέρεται κυρίως στη ζώνη επιρροής της νήσου Ρόδου, αλλά εξυπηρετεί κομβικά και το 
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σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου, το οποίο συνολικά αποτελεί δυναμικό πόλο έλξης τουρισμού και 

επισκεπτών. Η νήσος Ρόδος διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα, αποτελεί 

γνωστό παραδοσιακό τουριστικό προορισμό και πολλά αξιοθέατα και παραλίες.  

Για την κατηγορία των Κοινοτικών Σημείων Σύνδεσης εξετάζονται τα Α/Δ Σαντορίνης, Μυκόνου και 

Σκιάθου, τα οποία εξυπηρετούν αντίστοιχα τα νησιά Σαντορίνη, Μύκονο και Σκιάθος, που είναι 

δυναμικοί διεθνώς γνωστοί παραδοσιακοί προορισμοί, και διαθέτουν σημαντική ξενοδοχειακή 

υποδομή, αξιοθέατα και παραλίες. Παράλληλα, τα Α/Δ αυτά λειτουργούν και ως κομβικά και 

εξυπηρετούν και επισκέπτες και στα γύρω νησιά στις Κυκλάδες και Σποράδες, αντίστοιχα.  

Τέλος, για την κατηγορία των Περιφερειακών Σημείων Πρόσβασης εξετάζονται τα Α/Δ Πάρου, 

Σκύρου και Σητείας. Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε το νέο Α/Δ Πάρου με Δ/Δ μήκους 1400 μ και 

καταγράφει ήδη από το 2
ο
 έτος λειτουργίας του σημαντική αύξηση της κίνησης, η οποία 

αναμένεται να συνεχιστεί δεδομένου ότι και το νησί Πάρος διαθέτει αξιόλογες ξενοδοχειακές 

υποδομές και κλίνες και το νησί αποτελεί γνωστό ελκυστικό προορισμό επισκεπτών.  

Επίσης εξετάζονται και τα Α/Δ Σκύρου και Σητείας, τα οποία παρότι διαθέτουν κατάλληλες Α/Δ 

υποδομές, εν τούτοις δεν έχουν ακόμα πετύχει να προσελκύσουν κίνηση, γεγονός που οφείλεται 

σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες της περιοχής, όπως διαθέσιμες ξενοδοχειακές υποδομές, 

κατάλληλη διαφήμιση, παράγοντες εξωστρέφειας, τουριστικούς πράκτορες, ανάγκη για 

επενδύσεις, κα (Πίνακας 2). 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το έτος 2017 καταγράφηκαν στη χώρα συνολικά 27 εκατ. αφίξεις με όλα τα διαθέσιμα 

εναλλακτικά μεταφορικά μέσα και 15 δις.€ εισφορές [1] [2] [3]. Οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συμμετείχαν με ποσοστό 70 %, και με 30% εκτός αυτής. Αναφορικά με το αεροπλάνο, το έτος 2017 

καταγράφηκαν συνολικά 21 εκατ. αφίξεις εξωτερικού, και εξ αυτών 11 εκατ. επιβάτες αφίχθησαν 

στα ελληνικά νησιά.  

Κατ’ επέκταση, οι αερομεταφορές και τα Α/Δ συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, αυξάνουν τους οικονομικούς δείκτες της χώρας και απασχολούν μεγάλο αριθμό 

προσωπικού (αεροπορικές εταιρείες, διοίκηση και διαχείριση Α/Δ, επιχειρήσεις και 

δραστηριότητες Α/Δ, συντηρήσεις α/φ, εταιρείες παροχής υπηρεσιών αεροπλοΐας, πωλήσεις 

προϊόντων, παροχές υπηρεσιών στα Α/Δ και εκτός Α/Δ) [1] [2] [3]. 

Οι αερομεταφορές στην Ελλάδα εξαρτώνται από τις αγορές ζήτησης της Ευρώπης σε υψηλό 

ποσοστό (70% περίπου), αλλά και από τις λοιπές διεθνείς αγορές ζήτησης. Οι κύριες αγορές 

ζήτησης στην Ελλάδα είναι κατά φθίνουσα τάξη αριθμητικώς η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η Ιταλία, 

η Γαλλία, ΗΠΑ και Ρωσία [ΤτΕ]. Αναλύοντας τις διεθνείς αγορές ζήτησης, προκύπτει ότι το κέντρο 

βάρους της αεροπορικής βιομηχανίας έχει πλέον μετατοπιστεί προς τα ανατολικά. Η μεγαλύτερη 

περιφέρεια ζήτησης θα είναι η Ασία-Ειρηνικός, που θα συνεισφέρει περισσότερο από 50% νέους 

επιβάτες. Το έτος στόχος 2036 αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς συν. 7,8 δις επιβ., ήτοι 
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2πλάσιος από τα 4 δις. επιβ. έτους 2017. Αναμένεται μερίδιο από την κίνηση αυτή να 

εξυπηρετηθεί στα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση στη χώρα για την 

αεροπορική κοινωνία (κυβερνήσεις, αεροπορικές εταιρείες, αεροπορική βιομηχανία, διοίκηση), 

που πρέπει να προετοιμαστεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ανάπτυξη αυτή.   

Από τη σχετική ανάλυση που παρουσιάστηκε παραπάνω, προκύπτει ότι οι ρυθμοί αύξησης της 

κίνησης στα 18 νησιωτικά Α/Δ είναι πολύ μεγαλύτεροι από τις προβλέψεις της IATA για την 

Ευρώπη για την επόμενη 20ετία, που αναφέρεται σε τάξη του 2.3%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

αύξησης επιβατικής κίνησης στην Ελλάδα της 5ετίας 2013-2017 ήταν 10%, της 10ετίας 3.67%, της 

15ετίας 3.88% και της περιόδου 1994-2017 ήταν 3,68%. 

Από τη συσχέτιση της ετήσιας επιβατικής κίνησης με το διαθέσιμο μήκος του Δ/Δ προσαπογείωσης 

αεροσκαφών, παρατηρείται ότι το περιορισμένο μήκος Δ/Δ περιορίζει την ζήτηση. Τα Διεθνή 

Σημεία Σύνδεσης έχουν γενικά μήκος Δ/Δ μεγαλύτερο από 2600 μ περίπου, τα Κοινοτικά Σημεία 

Σύνδεσης μεγαλύτερο από 2100 μ περίπου (εκτός από Α/Δ Μυκόνου με Δ/Δ 1800 μ), και τα 

Περιφερειακά Σημεία Σύνδεσης μήκος μικρότερο από 2000 μ περίπου. Τα Α/Δ Λήμνου, Σκύρου και 

Σητείας, παρότι διαθέτουν  Δ/Δ με μήκος μεγαλύτερο από 2000 μ, δεν έχουν προσελκύσει ακόμα 

την αναμενόμενη κίνηση. Σε Α/Δ με μήκος Δ/Δ μικρότερο από 1000 μ, καταγράφεται περιορισμένη 

κίνηση εσωτερικού μικρότερη από 60.000 επιβάτες. Περαιτέρω, από τη συσχέτιση της ετήσιας 

επιβατικής κίνησης με το κτίριο του Αεροσταθμού, παρατηρείται ότι το περιορισμένο κτίριο δεν 

περιορίζει την ζήτηση. Όμως, ο διαθέσιμος αριθμός κλινών έχει επιπτώσεις στην αεροπορική 

ζήτηση.   

Από την ανάλυση που παρουσιάστηκε, καταγράφεται ανάγκη για ανάπτυξη Α/Δ υποδομών για: 

o Α/Δ Ηρακλείου (πρόσφατη επέκταση και ανάπλαση του Αεροσταθμού από την ΥΠΑ τέθηκε σε 

λειτουργία Απρίλιο 2018, νέο Α/Δ Καστελίου).  

o Α/Δ Ρόδου (επέκταση πίστας α/φ).  

o Α/Δ Πάρου (σχεδιάζεται νέος 6.650 τμ, σχεδιάζεται επέκταση Δ/Δ 1800μ).  

o Α/Δ Νάξου (Δ/Δ 1200μ θα προχωρήσει για κατασκευή).  

o Α/Δ Μήλου (επέκταση Δ/Δ 1200μ).  

o Α/Δ Καλύμνου (μικρή επέκταση λόγω ανάγλυφου).  

o Α/Δ Χίου (προχωρά για κατασκευή επέκταση Δ/Δ 1800μ).  

o Α/Δ Σύρου (διαγωνισμός κατασκευής μικρής επέκτασης Δ/Δ 1100 μ και αποκοπής λόφου 

εμποδίων).  

o Α/Δ Κυθήρων (εκπονείται από το Δήμο η μελέτη σκοπιμότητας επέκτασης Δ/Δ 1800 μ).   

Αναφορικά με τα Α/Δ με μικρή κίνηση, απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης με πρωτότυπες δράσεις, όπως Γενική 

Αεροπορία, Αεροπορικός θεματικός τουρισμός, Αεραθλητισμός, Αεροπτερισμός πλαγιάς, τόνωση 

θεσμού Ικάριας αφής, Πεδία Ασκήσεων, Σχολές και Ακαδημίες πολιτικής αεροπορίας, Αεροπορική 

Βιομηχανία.  

Από την ανάλυση της αερομεταφορικής κίνησης στα Διεθνή Σημεία Σύνδεσης (Α/Δ Ηρακλείου, 

Ρόδου), στα Κοινοτικά Σημεία Σύνδεσης (Α/Δ Χανίων, Κέρκυρας, Κω, Σαντορίνης, Ζακύνθου, 
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Μυκόνου) και στα Περιφερειακά Σημεία Πρόσβασης (Α/Δ Κεφαλονιάς, Ακτίου, Μυτιλήνης, 

Σκιάθου, Σάμου, Καβάλας, Καλαμάτας, Σητείας, Σκύρου, κα), προκύπτει σαφώς ότι δεδομένης της 

ύπαρξης επαρκούς μήκους Δ/Δ για εξυπηρέτηση πτήσεων α/φ, είτε απευθείας από αγορές 

εξωτερικού είτε μέσω ενδιάμεσου σταθμού στην Ελλάδα, αποφασιστικός παράγοντας 

προσέλκυσης της ζήτησης είναι η ύπαρξη τουριστικών υποδομών, αποτελεσματικής διαφήμισης, 

κατάλληλης προώθησης του προϊόντος από τουριστικούς πράκτορες και τοπικούς παράγοντες.  

Τέλος, δεδομένου ότι η ερχόμενη 10ετία αποτελεί τεράστια πρόκληση για την αεροπορική 

κοινωνία της χώρας (κυβερνήσεις, αεροπορικές εταιρείες, αεροπορική βιομηχανία, διοικήσεις), 

απαιτούνται άμεσες δυναμικές καινοτόμες δράσεις για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη 

ανάπτυξη των αερομεταφορών. 
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