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� ΕΙ∆Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

� ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

� ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

� ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

� ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ

� ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

� ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

� ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

� ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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� Αθλητικό̋ τουρισµό̋

� Αναψυχή̋

� Θαλάσσιο̋ τουρισµό̋

� Τουρισµό̋ υπαίθρου

� Γαστρονοµικό̋ τουρισµό̋

� Τουρισµό̋ υγεία̋ και ευεξία̋

� Συνεδριακό̋ Τουρισµό̋

� Θρησκευτικό̋ Τουρισµό̋

� Αεροπορικό̋ Τουρισµό̋ (Νέο)
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� ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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� Ο ∆ιεθνή̋ Οργανισµό̋ Πολιτική̋ Αεροπορία̋ (ICAO) 
ορίζει τη Γενική Αεροπορία ω̋ «όλε̋ τι̋
δραστηριότητε̋ πολιτική̋ αεροπορία̋ διάφορε̋ των
προγραµµατισµένων εναερίων υπηρεσιών και των µη
προγραµµατισµένων λειτουργιών αεροπορικών
µεταφορών έναντι αµοιβή̋ ή µίσθωση̋» (Eggers, 
2008:50) 

� Στην Ευρώπη, «ο όρο̋ Γενική Αεροπορία αφορά σε
αεροπορικέ̋ δραστηριότητε̋ ιδιωτών που γίνονται για
ψυχαγωγία (recreational flying) ή άλλου̋ ιδιωτικού̋
σκοπού̋ όπω̋ επαγγελµατικά ταξίδια, εκπαίδευση
κλπ. χωρί̋ εµπορική εκµετάλλευση (µίσθωση
αεροσκάφου̋ ή χειριστή για την πτήση). Τα αεροσκάφη
που εµπλέκονται στη Γενική Αεροπορία εµπίπτουν στην
κατηγορία των «ελαφρών», δηλαδή βάρου̋
αεροσκάφου̋ κάτω των 5,7 τόνων». (Mπίρη̋, 2005:1). 
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� << Γενική Αεροπορία είναι όλε̋ εκείνε̋
αεροπορικέ̋ δραστηριότητε̋ τη̋ πολιτική̋
αεροπορία̋ εκτό̋ των προγραµµατισµένων
πτήσεων και δροµολογίων και εργασιών
αεροεφαρµογών,  οι οποίε̋ έχουν ιδιωτικό
χαρακτήρα, γίνονται από ιδιώτε̋ είτε µε δικά
του̋ µέσα είτε µε ναύλωση – ενοικίαση άλλων
µε σκοπό τον τουρισµό, την αναψυχή , το
αεραθλητισµό ή την αεροπορική
εκπαίδευση>>.  Στυλιανό̋ Φανουράκη̋ 2011
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� Ιδιωτική µετακίνηση µε σκοπό τον τουρισµό ή
αναψυχή

� Εξερεύνηση διαφόρων προορισµών

� Αεροπορικέ̋ εκδροµέ̋

� Πτήσει̋ περιήγηση̋

� Ενοικίαση αεροσκαφών

� Αεραθλητισµό̋ – επιδείξει̋ - fly in - και άλλε̋
αεροπορικέ̋ διοργανώσει̋

� Αεροπορική Εκπαίδευση
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� «Ο τουρισµό̋ ειδικών ενδιαφερόντων µπορεί
να οριστεί ω̋ η προσφορά εξειδικευµένων
εµπειριών ελευθέρου χρόνου και αναψυχή̋
που πηγάζουν από συγκεκριµένα
ενδιαφέροντα ατόµων ή οµάδων. Ένα̋
τουρίστα̋ ειδικού ενδιαφέροντο̋ επιλέγει ένα
πρὀόν ή µια υπηρεσία που ικανοποιεί
συγκεκριµένα ενδιαφέροντα ή ανάγκε̋. Κατά
συνέπεια, ο τουρισµό̋ ειδικών ενδιαφερόντων
είναι τουρισµό̋ που αναπτύσσεται για ένα
σαφή και συγκεκριµένο λόγο» (Derrett, 2003:1) 
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� Εσωτερική ανάγκη

� Ψυχολογικοί παράγοντε̋ όπω̋ βίωση τη̋
αλλαγή̋

� Ειδικό ενδιαφέρον δηλαδή συγκεκριµένη
δραστηριότητα/χόµπι

� Ξεχωριστό̋ τρόπο̋ Μεταφορά̋ - ιδιωτική
µεταφορά
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� Μου άρεσε η ιδέα του να πετάω

� Ανέκαθεν θαύµαζα του̋ πιλότου̋

� Μια πτήση µε κάνει να “ξεφεύγω” από την
καθηµερινότητα

� Θεωρώ αξιοθαύµαστο να µπορεί να πετάει
κανεί̋

� Θέλω να συµµετέχω στην διαδικασία τη̋
πτήση̋ ακόµα και σαν επιβάτη̋
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� Φύλο: Άνδρε̋ : 67% 
Γυναίκε̋ : 33%

� Ηλικία: 36 - 50 : 57% 
51-65 : 20%   
20-35 : 18% 

� Μορφωτικό επίπεδο. ΑΕΙ : 32,5% 
ΤΕΙ κλπ : 27,5% 

απόφοιτοι λυκείου : 10%

� Εισόδηµα (µηνιαίο): 
3.000-5.000 € : 31,2% 
2.000-3.000 € : 25,0% 

πάνω από 5.000 € : 21,2% 

� Προσωπική κατάσταση: 58,8% - παντρεµένοι & 35% άγαµοι
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� Ιδιώτε̋ Ιδιοκτήτε̋ αεροσκαφών που του̋ αρέσει να
ταξιδεύουν µε το αεροπλάνο του̋

� Πτυχιούχοι πιλότοι

� Φίλοι τη̋ αεροπορική̋ ιδέα̋ και του αεροπλάνου

� Επιβάτε̋ ιδιωτικών πτήσεων µε ξεχωριστό ενδιαφέρον για
τον ποιοτικό και ιδιωτικό τουρισµό

� Ω̋ επιβάτε̋ ενδιαφερόµενοι για την γνωριµία τη̋
διαδικασία̋ τη̋ πτήση̋ και τη̋ αµεσότητα̋ που προσφέρει. 

� Άτοµα µε ενδιαφέρον στην περιπέτεια και στο πρωτότυπο.
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� Υπάρχουν 12 αεροδρόµια κατάλληλα για
την γενική αεροπορία

� Τα 5 από αυτά είναι διεθνή άρα και πύλε̋
εισόδου – εξόδου γενική̋ αεροπορία̋ από
το εξωτερικό.

� Τα άλλα 7 είναι κρατικά ή δηµοτικά µε
επίση̋ καλή υποδοµή για εξυπηρέτηση
των αναγκών τη̋ γενική̋ αεροπορία̋.

1/11/2011



� Η µεταξύ των αεροδροµίων απόσταση

� Σηµαντικοί τουριστικοί προορισµοί

� Θαλάσσιο περιβάλλον

� Το νησιώτικο σύµπλεγµα

� Η ξεχωριστή κατασκευή αεροδροµίων
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� Μπορεί να είναι ένα ακόµα πρὀόν από την τουριστική βιοµηχανία τη̋
περιοχή̋ που µέχρι τώρα παραµένει ανεκµετάλλευτο, 

� Αναβαθµίζει την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών τη̋ περιφέρεια̋

� Προσφέρει ΑΜΕΣΑ Έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο .

� ∆ηµιουργεί Αύξηση εσόδων εµπλεκοµένων εταιρειών και κατ επέκταση
αύξηση τη̋ απασχόληση̋ µε ότι άλλο συνεπάγεται αυτό.

� ∆ηµιουργεί Αύξηση τουριστική̋ κίνηση̋ στου̋ προορισµού̋ µε πολλαπλάσια
οικονοµικά ωφέλει από τον µαζικό τουρισµό αφού ο αεροπόρο̋ τουρίστα̋
είναι υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου και ξοδεύει πολλά.

� Συµβάλει στην Ανάπτυξη τη̋ γενική̋ αεροπορία̋ και των αεροπορικών
υπηρεσιών γενικότερα.

� Συµβάλει στην Ανάπτυξη γενικότερα µε την ευρεία έννοια τη̋ λέξη̋.
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� Στα περισσότερα αεροδρόµια έχουν γίνει
σηµαντικά έργα που βελτίωσαν και την εικόνα
και την λειτουργία των αεροδροµίων.

� Θέσει̋ στάθµευση̋, εταιρείε̋ εξυπηρέτηση̋, 
εναέρια κυκλοφορία, και γενικά η δοµή των
αεροδροµίων καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τι̋
απαιτήσει̋ για την λειτουργία αλλά και την
ανάπτυξη τη̋ γενική̋ αεροπορία και του
αεροπορικού τουρισµού.
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� Κακή διαχείριση και ανεκµετάλλευτοι χώροι
στάθµευση̋ σε πολλά αεροδρόµια .

� Κακή διαχείριση και προγραµµατισµό̋ στο
ωράριο λειτουργία̋ των αεροδροµίων.

� Αυστηρέ̋ αερολιµενικέ̋ διαδικασίε̋ –
αφιλόξενε̋ για τον έλληνα και ξένο
επισκέπτη.

� Έλλειψη κατάλληλου αεροπορικού Καυσίµου . 

� Έλλειψη διαφηµιστική̋ προβολή̋ .
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� Αξιοποίηση - Εκµετάλλευση παροπλισµένων αεροδροµίων.

� Οργάνωση των διαθέσιµων χώρων στάθµευση̋ για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πτήσεων γενική̋ αεροπορία̋.

� Καλύτερο̋ προγραµµατισµό̋ στο ωράριο λειτουργία̋ των
αεροδροµίων µε τουλάχιστον λειτουργία από ανατολή έω̋ την δύση
ηλίου κατά την τουριστική σεζόν.

� Ευέλικτε̋ διαδικασίε̋ ελέγχου και προγραµµατισµού πτήσεων από
τι̋ αερολιµενικέ̋ υπηρεσίε̋, τροποποίηση του prior notice.

� Εγκατάσταση οχήµατο̋ ανεφοδιασµού καυσίµου AVGAS τουλάχιστον
στην Σαντορίνη.

� Ένταξη του ΑεροπορικούΑεροπορικούΑεροπορικούΑεροπορικού ΤουρισµούΤουρισµούΤουρισµούΤουρισµού στι̋ διαφηµιστικέ̋ καµπάνιε̋
τη̋ Ρόδου και των νησιών τη̋ περιφέρεια̋.
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� Η γενική αεροπορία και οι υπηρεσίε̋ που προσφέρει µπορεί
να είναι ένα από τα σηµαντικά είδη εναλλακτικού τουρισµού
που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ω̋ Αεροπορικό̋Αεροπορικό̋Αεροπορικό̋Αεροπορικό̋
Τουρισµό̋Τουρισµό̋Τουρισµό̋Τουρισµό̋.

� Ο φυσικό̋ πλούτο̋, το γεωφυσικό περιβάλλον οι µέχρι τώρα
υποδοµέ̋ σε συνδυασµό µε την ανάλογη βελτίωσή του̋ είναι
σηµαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση τη̋
γενική̋ αεροπορία̋ και του ΑεροπορικούΑεροπορικούΑεροπορικούΑεροπορικού τουρισµούτουρισµούτουρισµούτουρισµού.

� Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ΑΜΕΣΑΑΜΕΣΑΑΜΕΣΑΑΜΕΣΑ και διαχρονικού
χαρακτήρα.

� Σα̋ ευχαριστώ για τη προσοχή σα̋ ….. είµαι στην διάθεσή
σα̋ για παρατηρήσει̋ ερωτήσει̋ και σχόλια.

� Σηµείωση : πολλέ̋ πληροφορίε̋ δόθηκαν από την εργασία τη̋ κυρία̋ Ιουλία̋ Πουλάκη̋ / 
Πανεπιστήµιου Αιγαίου / Χίο̋ .
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