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Περίληψη 

 
 
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική 

ανάλυση του κλάδου των ελληνικών αερομεταφορών. Αρχικά γίνεται μια 

σαφής παρουσίαση του κλάδου σε ότι αφορά τη δομή και τα 

χαρακτηριστικά του, δηλαδή τις εταιρίες μεταφοράς επιβατών και επίγειας 

εξυπηρέτησης, τις υποδομές της χώρας, τις κατηγορίες αεροπορικών 

εταιρών, το θεσμικό πλαίσιο και άλλα. Επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες αποδοτικότητας, κερδοφορίας και δραστηριότητας έχουν 

παρουσιαστεί και αναλυθεί, δεδομένα που συλλέχθηκαν από την εταιρία 

ICAP και αφορούν τη χρονική περίοδο 2005 έως και 2019. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η συνεισφορά του κλάδου στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και το 

Παγκόσμιο ΑΕΠ έτσι ώστε να αποτυπωθεί η σημασία και η προσφορά του 

κλάδου στην εκάστοτε οικονομία. Τέλος, θεωρήθηκε σημαντικό να 

αναφερθούν, αποτυπωθούν και σχολιαστούν τα αποτελέσματα της 

επίδρασης  της πανδημίας C0V-ID19 στην τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση του κλάδου. Η πανδημία προκάλεσε τεράστιες επιπτώσεις στον 

κλάδο των αερομεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των πολιτικών 

αποφάσεων που πάρθηκαν για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού. Οι 

προοπτικές και προτάσεις πολιτικής για μέτρα οικονομικής στήριξης του 

κλάδου έχουν καταγραφεί στα συμπεράσματα στο τέλος της διπλωματικής 

εργασίας όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση την 

τρέχουσα περίοδο. Τέλος, περεταίρω προτάσεις για την ανάπτυξη του 

κλάδου έχουν αποτυπωθεί. 



Summary 
 

 
The aim of this dissertation is the financial analysis of the Greek 

aviation sector. Initially, there is a clear presentation of the industry in 

terms of its structure and characteristics, ie passenger and ground 

handling companies, the country's infrastructures, the categories of 

airlines, the institutional framework and more. Selected financial ratios 

of efficiency, profitability and financing activity have been presented 

and analyzed, data collected by ICAP company for the period 2005 to 

2019. Then the supply of the sector in Greek, European and Global 

GDP is presented in order to capture the importance and the supply of 

the sector in the respective economy. Finally, it was considered 

important to report, capture and comment on the current situation 

caused by the C0V-ID19 pandemic. The pandemic has had a huge 

impact on the global aviation industry due to political decisions taken 

to prevent the spread of the virus. Future prospects and policy 

implications for the sector have been recorded at the end of the 

dissertation. Finally, further proposals for the growth of the aviation 

sector have been recorded.  
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1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά στοιχεία 
 

1.1. Εισαγωγή 

 
Οι αερομεταφορές αποτελούν πραγματικά κινητήριο δύναμη για την 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Αποτελούν έναν κλάδο ο οποίος 

κινητοποιεί σημαντικές επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και 

στηρίζει εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, όπως το εμπόριο και ο 

τουρισμός. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες συνεισφορές των αερομεταφορών στο 

ευρωπαϊκό ΑΕΠ ανέρχονται σε πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 

ο κλάδος υποστηρίζει στην Ευρώπη περί τις 12 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας. 

 
Στις μέρες μας λειτουργούν σε όλο τον κόσμο περισσότερες από 1.400 

αεροπορικές εταιρίες τακτικών δρομολογίων, που πραγματοποιούνται από 

26.000 αεροσκάφη και περίπου 3.900 αεροδρόμια. Την τελευταία 

δεκαετία, η συνδεσιμότητα των αεροδρομίων έχει αυξηθεί σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 30%, ενώ στην Ευρώπη η αύξηση ανήλθε πάνω από το 

20%. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αύξηση, είχε και η αναπτυξιακή τάση 

των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, που σήμερα καλύπτουν το ένα 

τρίτο της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη. 

 
Μια σειρά από συγχωνεύσεις, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές των 

καυσίμων και τη συνεχή άνοδο της ζήτησης, οδήγησε στην αύξηση της 

κερδοφορίας του κλάδου, οι προκλήσεις ωστόσο εξακολουθούν να είναι 

υψηλές και αυτό που ξεχωρίζει, θα έλεγε κανείς, τον κλάδο των 

αερομεταφορών είναι ακριβώς ο αριθμός και η ποικιλία των παραγόντων 

που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία και την ανάπτυξή του. Οι 
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παράγοντες αυτοί είναι στις μέρες μας περισσότεροι και αρκετά 

πολύπλοκοι, σε σχέση με το παρελθόν. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά θα γίνει μια παρουσίαση των αεροπορικών 

εταιριών και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που τις διαχωρίζουν έτσι ώστε 

να κατηγοριοποιηθούν. Επίσης, θα γίνει μια σαφής αναφορά σε θέματα        

θεσμικών πλαισίων που αντιστοιχεί σε αυτές. 

 

1.2. Κατηγορίες Αεροπορικών Εταιριών – Υπηρεσιών 
 
Οι αεροπορικές εταιρίες χωρίζονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια ως προς το πτητικό τους έργο, το μέγεθος 

τους σε επίπεδο ετησίων εσόδων και τις υπηρεσίες που παρέχουν στο 

επιβατικό κοινό. Οι αεροπορικές εταιρίες χωρίζονται σύμφωνα με το 

πτητικό τους έργο σε εγχώριες και διεθνείς και σύμφωνα με το μέγεθός 

τους σε επίπεδο ετησίων εσόδων σε μεγάλες, εθνικές και περιφερειακές. 

Τέλος, κατατάσσονται σε εταιρίες συμβατικές, χαμηλού κόστους και  

ναυλωμένων πτήσεων ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν στους 

επιβάτες. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των 

αεροπορικών εταιριών ενώ λεπτομερώς περιγράφονται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Κατηγοριοποίηση Αεροπορικών Εταιριών 
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Σε ό,τι αφορά στο πτητικό τους έργο οι εταιρίες χωρίζονται σε εγχώριες και 

διεθνείς.  Οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες είναι εταιρίες που 

παράγουν πτητικό έργο σε εγχώριο επίπεδο, όπως για παράδειγμα η 

εταιρία SKY EXPRESS που ενώνει προορισμούς αποκλειστικά και μόνο 

της Ελλάδας. Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρίες παράγουν διεθνές 

πτητικό έργο ενώνοντας προορισμούς διαφορετικών κρατών ή και 

ηπείρων. Η AEGEAN AIRLINES, για παράδειγμα, ενώνει προορισμούς σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο, πετώντας σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. 

 

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρίες ορίζονται οι αεροπορικές εταιρίες 

που έχουν ετήσια έσοδα περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Αεροπορικές εταιρίες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι για 

παράδειγμα οι ALASKA, AMERICA WEST,AMERICAN EAGLE, 

AMERICAN, AMERICAN TRANS EAGLE,CONTINENTAL, DELTA, 

NORTHWEST, SOUTHWEST, TRANS WORLD, UNITED, US AIRWAYS 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ:

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΓΧΩΡΙΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ

ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΝΑΥΛΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
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και άλλες πολλές. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρίες αποτελούν τους 

μεγαλύτερους εργοδότες μεταξύ όλων των αεροπορικών εταιριών, τυπικά 

παράδειγμα είναι αυτό της UNITED AIRLINES που απασχολούσε σχεδόν 

100.000 άτομα προσωπικό στις αρχές της χιλιετίας, της AMERICAN με 

90.00 εργαζόμενους και της DELTA με σχεδόν 80.000 άτομα. Εξαίρεση 

που ωστόσο επιβεβαιώνει τον κανόνα αποτελεί η ΑLASKA που 

απασχολούσε έως 10.000 άτομα προσωπικό, αριθμός αρκετά μικρός σε 

σχέση με τα παραδείγματα παραπάνω. 

 

Οι εθνικές αεροπορικές εταιρίες βρίσκονται ακριβώς ένα επίπεδο κάτω 

από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρίες σε όρους ετήσιων εσόδων. Στις 

εθνικές αεροπορικές εταιρίες ανήκουν αυτές με ετήσια έσοδα μεταξύ 100 

εκατομμυρίων δολαρίων και 1 δισεκατομμυρίου. Οι εταιρίες αυτές 

παράγουν πτητικό έργο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι 

αποστάσεις των προορισμών τους δηλαδή μπορεί να διαφέρουν. Ο στόλος 

τους επίσης αποτελείται από αεροσκάφη μεσαίας ή και μεγάλης ατράκτου. 

Παραδείγματα εθνικών αεροπορικών εταιριών αποτελούν οι ALOHA, 

ATLAS AIR, AIRTRAN, EMERY WORLDWIDE, EVERGREEN και άλλες 

πολλές. Σε όρους προσωπικού που απασχολούν, ο αριθμός των 

εργαζομένων είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με τις μεγάλες 

αεροπορικές εταιρίες, αφού για παράδειγμα η AIRTRAN απασχολούσε 

περίπου 4.000 εργαζόμενους ενώ η MIDWEST EXPRESS λιγότερα από 

3.000 άτομα προσωπικό. 

 

Τέλος, οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρίες είναι εκείνες που το 

πτητικό τους έργο περιορίζεται σε -όπως αναφέρεται και στο όνομά τους- 
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περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός αυτής της κατηγορίας αεροπορικών 

εταιριών είναι να καλυφθεί το κενό που αφήνουν πίσω τους οι μεγάλες και 

εθνικές αεροπορικές εταιρίες λόγω του διεθνούς προσανατολισμού τους σε 

πτητικό επίπεδο. Οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρίες χωρίζονται με τη 

σειρά τους σε μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους σύμφωνα με το 

μέγεθος της περιφέρειας που καλύπτουν πτητικά, το στόλο τους και τα 

ετήσια έσοδα που κερδίζουν. Στις μεγάλου μεγέθους περιφερειακών 

αεροπορικών εταιριών ανήκουν οι εταιρίες με ετήσιες αποδοχές από 20 

έως 100 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο στόλος τους αποτελείται από 

αεροσκάφη που μεταφέρουν περισσότερους από 60 επιβάτες. Στις 

μεσαίου μεγέθους ανήκουν οι εταιρίες με ετήσια έσοδα λιγότερα από 20 

εκατομμύρια δολάρια και χρησιμοποιούν μόνο αεροσκάφη μικρής 

ατράκτου ενώ οι μικρού μεγέθους εταιρίες χρησιμοποιούν αεροσκάφη με 

κάλυψη λιγότερων από 61 θέσεις, τα ετήσια έσοδα αυτών δεν έχουν 

οριστεί. 

 

Οι συμβατικές αεροπορικές εταιρίες ονομάζονται εκείνες οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα αγοράς ναύλου διαφόρων κατηγοριών , παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ο στόλος τους αποτελείται από σύγχρονα 

μοντέρνα αεροσκάφη και το προσωπικό που απασχολούν είναι ειδικά 

καταρτισμένο. Πιο συγκεκριμένα,  οι συμβατικές αεροπορικές εταιρίες 

εκτελούν τακτικά δρομολόγια, παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς 

διαφορετικών ναύλων όπως οικονομική θέση, επαγγελματική και άλλες, 

πολλές από αυτές προσφέρουν δωρεάν γεύματα και ποτά κατά τη διάρκεια 

των πτήσεων τους, παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς αποσκευών 

έως κάποια προκαθορισμένα όρια και το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό 
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που απασχολούν καλείται να παρευρίσκεται στη καμπίνα του 

αεροσκάφους κατά το μεγαλύτερο μέρος της πτητικής διάρκειας. Η 

ασφάλεια των αερομεταφορών αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας και ως εκ 

τούτου, το τεχνικό προσωπικό συντήρησης και ελέγχου των αεροσκαφών 

οφείλει να είναι άρτια καταρτισμένο όπως επίσης και οι κυβερνήτες των 

σκαφών είναι έμπειροι και συνεχώς εκπαιδευόμενοι. Τέλος, οι εταιρίες 

αυτές στη πλειονότητά τους προσφέρουν προγράμματα επιβράβευσης στο 

τακτικό επιβατικό κοινό τους, τα γνωστά σε όλους μας μίλια. Στη χώρα 

μας, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συμβατικής αεροπορικής 

εταιρίας αποτελεί η AEGEAN AIRLINES,  η οποία κατατάσσεται 

ταυτόχρονα στις κατηγορίες συμβατικών και περιφερειακών αεροπορικών 

εταιριών.  

 

Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους, όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό από την ίδια την ονομασία της κατηγορίας που ανήκουν, είναι 

εταιρίες που προσφέρουν στο επιβατικό κοινό ναύλους σημαντικά 

χαμηλότερους από αυτούς των συμβατικών εταιριών. Είναι προφανές πως 

οι χαμηλοί ναύλοι αποτελούν απόρροια των μειωμένων υπηρεσιών που 

παρέχεται στο επιβατικό κοινό. Το υπόδειγμα του ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου, της μεταφοράς αποσκευών επί πληρωμή, του επί πληρωμή 

γεύματος και ποτού κατά τη διάρκεια της πτήσης, της χρήσης λιγότερων 

υπηρεσιών αεροδρομίου, της πληρωμής της θέσης στο αεροσκάφος και 

της χρήσης περιφερειακών αεροδρομίων καθιστά εφικτό το χαμηλό ναύλο 

της αερομεταφοράς επιβατών. Στην Ευρώπη η RAYNAIR, ως η μεγαλύτερη 

αεροπορική εταιρία της Ευρώπης με στόλο πάνω από 400 νέα αεροσκάφη, 

έχει ισχυρή παρουσία στην χαμηλών ναύλων αερομεταφορά εφαρμόζοντας 
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όλα τα παραπάνω. Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της είναι η χρήση 

αποκλειστικά ενός τύπου αεροσκάφους (τύπου BOEING 737-800), 

στρατηγική που αυτόματα οδηγεί σε χαμηλότερα έξοδα κατάρτισης 

προσωπικού τόσο εναέριου όσο και εδάφους. Σε ό,τι αφορά επίσης την 

αγορά αεροσκαφών, έχει το πλεονέκτημα του αγοραστή αφού μπορεί και 

διαπραγματεύεται υπέρ της μεγάλες παραγγελίες αεροσκαφών ίδιου 

τύπου. 

 

Τέλος, οι αεροπορικές εταιρίες ναυλωμένων πτήσεων είναι εταιρίες 

που εκτελούν έκτακτες προ-ναυλωμένες πτήσεις οργανωμένες συνήθως 

από ταξιδιωτικές εταιρίες. Αυτό σημαίνει πως οι πτήσεις τους δεν είναι 

τακτικές, δεν υπάρχει δηλαδή γνωστοποιημένο ετήσιο πτητικό πρόγραμμα 

όπως οι υπόλοιπες εταιρίες ανακοινώνουν. Ένα αεροσκάφος μιας κοινής 

αεροπορικής εταιρίας μπορεί να ενοικιαστεί/προ-ναυλωθεί για ειδικούς 

σκοπούς όπως πακέτα διακοπών, μεταφορά φιλάθλων ή αθλητών σε άλλα 

μέρη, επαναπατρισμούς (σε έκτακτες ανάγκες συνήθως) από ταξιδιωτικές 

εταιρίες, αθλητικές ομοσπονδίες κυβερνήσεις κρατών και άλλα. Οι ναύλοι 

ποικίλουν ανάλογα με τη διαπραγμάτευση και τις υπηρεσίες που θα 

παρέχουν στο επιβατικό κοινό. 

 

1.3. Θεσμικό Πλαίσιο 
 
Η απελευθέρωση των αερομεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί τη 

βάση για το σημερινό θεσμικό πλαίσιο των αερομεταφορών στην Ελλάδα. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει κατά πολύ την κουλτούρα στις 

αερομεταφορές, βοηθώντας στη βελτίωση των υπηρεσιών και της 

ασφάλειας. Παράλληλα, έχουν δοθεί αρκετά δικαιώματα στον εκάστοτε 
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επιβάτη που ενισχύουν τη θέση του έναντι των αεροπορικών εταιρειών. 

Παρόλα αυτά, είναι φυσικό να υπάρχουν ακόμα προβλήματα στο θεσμικό 

πλαίσιο, τα οποία και πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

 

Άρνηση επιβίβασης 

Στην περίπτωση άρνησης επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή τους, η 

αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να βρει επιβάτες που διατίθενται να 

παραιτηθούν από την κράτησή τους, με αντάλλαγμα κάποιο όφελος υπό 

όρους, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. Στους επιβάτες αυτούς 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός άλλου προορισμού ή επιστροφής  

αντιτίμου του εισιτηρίου, πλέον των οφελών που προαναφέρθηκαν. Στην 

περίπτωση όμως που ο αριθμός επιβατών δεν επαρκεί, τότε η αεροπορική 

εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πτήση και να αποζημιώσει τους 

επιβάτες. 

 

Καθυστέρηση πτήσης 

Στην περίπτωση καθυστέρησης πτήσης, παρέχονται δωρεάν διατροφή, 

επικοινωνία, διανυκτέρευση και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και 

καταλύματος στους επιβάτες, ανάλογα με τον χρόνο αναμονής. Σε 

περίπτωση που η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, οι επιβάτες 

έχουν το δικαίωμα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου τους και 

άρνησης του ταξιδιού με την συγκεκριμένη πτήση. Επιπλέον, αν μια 

πτήση ολοκληρωθεί με καθυστέρηση τριών ωρών τουλάχιστον τότε οι 

επιβάτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση. Η αεροπορική 

εταιρεία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες που έφτασαν στον 

τελικό τους προορισμό με τουλάχιστον τρεις ώρες καθυστέρηση μόνο εάν 
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αποδειχθεί ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στην ίδια, αλλά  σε 

εξαιρετική περίσταση όπως π.χ. καιρικά φαινόμενα ή τεχνικά 

προβλήματα που δεν καθίστανται δυνατόν να προβλεφθούν. 

 

Ακύρωση πτήσης 

Στην περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί τότε η αεροπορική εταιρεία 

υποχρεούται να εξασφαλίσει την μεταφορά των επιβατών στον προορισμό 

τους με εναλλακτικό τρόπο ή να αλλάξει την ημερομηνία των εισιτηρίων 

μόνο εάν συμφωνήσουν οι επιβάτες και υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων. 

Επιπλέον, αν από τα παραπάνω δεν καλύπτεται το αρχικό ταξιδιωτικό 

σχέδιο του επιβάτη τότε ο αερομεταφορέας είναι αναγκασμένος να 

επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου ή μέρος αυτού. Στους επιβάτες της 

ακυρωθείσας πτήσης παρέχονται δωρεάν διατροφή, επικοινωνία, 

διανυκτέρευση, μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος, ανάλογα 

με τον χρόνο αναμονής, και φυσικά αποζημίωση από τον αερομεταφορέα. 

 

Οι αποζημιώσεις που οφείλουν οι εταιρίες στους επιβάτες διαμορφώνονται 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

• Το ποσό των 250 ευρώ ανά επιβάτη ανά πτήση για όλες τις πτήσεις 

με απόσταση έως 1500 χιλιόμετρα. 

• Το ποσό των 400 ευρώ ανά επιβάτη ανά πτήση για όλες τις πτήσεις 

εντός ΕΕ πάνω από των 1500 χιλιόμετρα και όλες τις άλλες πτήσεις 

από 1500 έως και 3500 χιλιόμετρα. 

• Το ποσό των 600 ευρώ ανά επιβάτη ανά πτήση για όλες τις 

υπόλοιπες κατηγορίες πτήσεων. 
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Οι εν λόγω αποζημιώσεις δίνονται εάν και εφόσον ο εκάστοτε 

αερομεταφορέας δεν έχει ειδοποιήσει δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν την 

πτήση τους επιβάτες για την ακύρωση ή αλλαγή της πτήσης ή δεν 

συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις (καιρός, πανδημίες, κλπ.). 

 

Υποχρέωση ενημέρωσης επιβατών 

Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων να 

έχουν αναρτημένη και ευανάγνωστη τη γνωστοποίηση με το παρακάτω 

κείμενο: «Σε περίπτωση που σας αρνηθεί η επιβίβαση ή σε περίπτωση 

ματαίωσης ή δίωρης τουλάχιστο καθυστέρησης της πτήσης, ζητείσθε στη 

θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη θύρα εξόδου το έντυπο όπου 

αναφέρονται τα δικαιώματά σας, ιδίως σε ό,τι αφορά στην αποζημίωση και 

την παροχή βοήθειας που δικαιούστε». Επίσης, σε περιπτώσεις άρνησης 

επιβίβασης ή ακύρωσης πτήσης ή μεγάλης καθυστέρησης ή υποβιβασμού 

θέσης, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματά 

τους ώστε να μπορούν να τα ασκούν και να αποζημιώνονται ανάλογα. 

 

Καθυστέρηση, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών 

Στην περίπτωση καταστροφής/φθοράς, απώλειας ή καθυστέρησης των 

αποσκευών, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να αποζημιώσει τους επιβάτες 

σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999. Ο υπολογισμός του 

αντίτιμου υπολογίζεται και καθορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, επί καθημερινής βάσης. Στην περίπτωση καθυστέρησης 

παραλαβής αποσκευών, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να καλύψει 

τις βασικές ανάγκες του επιβάτη κι αυτός αντίστοιχα οφείλει να υποβάλλει 

τις αντίστοιχες αποδείξεις ώστε να του επιστραφεί το αντίτιμο αργότερα. Σε 
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περίπτωση δε που περάσουν 21 ημέρες από την συγκεκριμένη πτήση και 

ο επιβάτης δεν λάβει τις αποσκευές του, οι αποσκευές θα θεωρηθούν 

απολεσθείσες κι ο επιβάτης δικαιούται να διεκδικήσει τα δικαιώματα που 

απορρέουν από τη σύμβαση μεταφοράς και να αποζημιωθεί. Ο επιβάτης 

θα πρέπει να υποβάλει στην αεροπορική εταιρεία αναυτική λίστα με τα 

αντικείμενα που βρίσκονταν στις αποσκευές του ώστε να διευθετηθεί η 

τιμή αυτών. Στην περίπτωση καταστροφής ή φθοράς της αποσκευής, ο 

επιβάτης θα πρέπει να υποβάλει τα παράπονά του εντός 7 ημερών ώστε 

να αποζημιωθεί για την κατεστραμμένη αποσκευή του, αφού εμφανίσει τις 

απαραίτητες αποδείξεις. Η αεροπορική εταιρεία θα τον αποζημιώσει είτε 

με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό είτε με αντικατάσταση της αποσκευής με 

μιας νέας από τα καταστήματά της. 

 

Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , οι αεροπορικές 

εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν μεταφορά σε ανθρώπους με 

αναπηρία, ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα. Για να έχουν οι ΑμεΑ 

δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης ίδιες με των υπολοίπων επιβατών, 

θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στα αεροδρόμια 

όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού 

και τη χρήση του εκάστοτε απαιτούμενου εξοπλισμού. Οι ΑμεΑ δεν έχουν 

κάποια οικονομική υποχρέωση για την συνδρομή αυτή, η μόνη 

υποχρέωση που έχουν είναι να ενημερώσουν εντός 48 ωρών πριν την 

πτήση τους για το είδος της συνδρομής που επιθυμούν έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι καθυστερήσεις.  
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Ανήλικοι επιβάτες 

Σύμφωνα µε τον κανονισμό της ΕΕ για τις αεροπορικές εταιρίες, οι 

επιβάτες με βρέφη έως 2 ετών δεν υποχρεούνται να αγοράζουν επιπλέον 

θέση στο αεροπλάνο (τα βρέφη μένουν στην αγκαλιά των γονέων) και 

πληρώνουν µόνο για την ασφάλεια (του εισιτηρίου), ενώ τα παιδιά από 2 

έως 12 ετών έχουν κανονική θέση στο αεροπλάνο και από τα 16 έτη και 

µετά πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Για τα βρέφη (νεογέννητα) µέχρι 3 

ετων χρειάζεται αυτοτελές διαβατήριο, αφού περαιωθεί η εγγραφή τους 

στον αντίστοιχο δήµο και εφοδιαστούν µε πιστοποιητικό εγγραφής. Οι 

ανήλικοι από 13 χρονών και πάνω υπογράφουν την αίτηση, µαζί µε τους 

γονείς ή κηδεµόνες καθώς και την σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ανήλικοι 

κάτω των 13 ετών, δεν υπογράφουν οι ίδιοι, παρά µόνο οι γονείς ή 

κηδεµόνες αυτών. Απαιτείται όµως η παρουσία τους (αυτοπροσώπως) ‘όπως 

επίσης και του ενός τουλάχιστον γονέα µε έγγραφη συναίνεση του 

δεύτερου γονέα και θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του από 

οποιαδήποτε διοικητική αρχή (Αστυνομία/ΚΕΠ). 

 

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 
 
Κανονισμός (Ε.Κ.) 1107/2006 

➢ ∆εν επιτρέπεται η άρνηση επιβίβασης από τον αεροµεταφορέα σε 

επιβάτη, ούτε η ακύρωση κράτησης θέσης σε πτήση για λόγους µειωµένης 

κινητικότητας ή αναπηρίας. 
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➢ Στο αεροδρόμιο, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει κάνει κράτηση, και 

έχοντας μαζί του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα να βρίσκεται στο check–in 

counter εγκαίρως. 

➢ Στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα µπορεί να αρνηθεί η κράτηση 

θέσης ή η μη επιβίβασή του µόνο για λόγους ασφάλειας. 

➢ Τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα δικαιούνται φροντίδα τόσο στους 

αερολιµένες όσο και στο αεροσκάφος και είναι προτιµότερο ο 

αεροµεταφορέας να έχει ενηµερωθεί για την ανάγκη αυτής της φροντίδας 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δηµοσιευµένη ώρα αναχώρησης. Ο 

Κανονισµός 1107/2006 προνοεί ότι η φροντίδα αυτή θα προσφέρεται από 

το διαχειριστή του αερολιµένα εντός του αερολιµένα και από τον 

αεροµεταφορέα εντός του αεροσκάφους. 

➢ Σε περίπτωση άρνησης κράτησης ή επιβίβασης είτε του ατόµου µε 

µειωµένη κινητικότητα είτε του συνοδού–φροντιστή του, ο αεροµεταφορέας 

υποχρεούται εντός πέντε ηµερών να ενηµερώσει γραπτώς τον επιβάτη για 

τους λόγους που  συνέβη το γεγονός αυτό. 

 

Κανονισμός (Ε.Κ.) 2111/2005 

Αφορά το δικαίωμα πληροφόρησης των επιβατών για την ιδιαίτερη 

ταυτότητα του αεροµεταφορέα. Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει τον κανονισµό 

εκείνον που εξασφαλίζει το δικαίωµα πληροφόρησης των επιβατών για την 

ταυτότητα του πραγµατικού αεροµεταφορέα της πτήσης για την όποια έχει 

δηµιουργήσει κράτηση ο επιβάτης. 

 

1.4. Σχετικοί Ρυθμιστικοί Φορείς του κλάδου 
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Ο κλάδος των ελληνικών αερομεταφορών υπόκειται και ρυθμίζεται από το 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας καθώς επίσης 

και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι αρμόδιες αυτές αρχές  

ασχολούνται με την οργάνωση, την ανάπτυξη και τον έλεγχο των 

συστημάτων των αερομεταφορών της Ελλάδας σε όλο τους το φάσμα. 

 

Αναλυτικότερα, οι αρχές οφείλουν να εξασφαλίζουν την εξυπηρέτηση και 

ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινωνιών εντός και εκτός χώρας, τις 

διεθνείς αεροπορικές σχέσεις και συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, 

την οργάνωση, ανάπτυξη και τον έλεγχο του εθνικού εναέριου χώρου, την 

οικονομική στήριξη των εταιριών για την διασφάλιση  των μετακινήσεων 

στις άγονες γραμμές του τόπου, την παροχή πληροφόρησης των νόμων και 

κανονισμών (σε εντός και εκτός ΕΕ επίπεδο),  την καταλληλότητα των 

αεροσκαφών για το παραγόμενο πτητικό του έργο, τη σωστή λειτουργεία 

και οργάνωση των αεροδρομίων της χώρας, τη συνεχή ενημέρωση της 

σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και θέματα που 

προκύπτουν, την εποπτεία της δραστηριότητας του κλάδου καθώς και τη 

συλλογή, παρουσίαση και κοινοποίηση των στατιστικών δεδομένων.   

 

2. Η Ζήτηση για Αεροπορικές Μεταφορές 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση της ζήτησης των 

αερομεταφορών. Το αεροπλάνο πια αποτελεί το πιο γρήγορο και 

στατιστικά πιο ασφαλές μέσο μετακίνησης ανθρώπων και 

εμπορευμάτων/εξοπλισμών. Ειδικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά 

ανθρώπων, η επιβατική κίνηση είναι πιο έντονη τους θερινούς μήνες ή τις 

περιόδους εορτών/αργιών ανάλογα με τη χώρα. Οι επιβατικές πτήσεις 
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μεταφέρουν κατά κύριο λόγο επιβάτες που ταξιδεύουν για λόγους 

εργασίας ή  αναψυχής. Η αύξηση του τουρισμού (επαγγελματικού, 

αναψυχής, αθλητικού και άλλα) λοιπόν έχει οδηγήσει σε αύξηση της 

ζήτησης αερομεταφοράς καθώς η τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης 

και ευκολίας κίνησης μεταξύ κρατών, η ύπαρξη σύγχρονων υποδομών και 

οι χαμηλές πια τιμές των αεροπορικών ναύλων έχουν οδηγήσει σε αυτό το 

αποτέλεσμα. 

 

2.1. Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση 
 
Τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές 

ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της κάθε χώρας και τη 

περίοδο/ εποχή του έτους. Η Ελλάδα ως χώρα θεωρείται κατά κανόνα 

καλοκαιρινός προορισμός λόγω της ύπαρξης πολλών νησιών στις θάλασσές 

της, του εύκρατου μεσογειακού κλίματος, τις καθαρές θάλασσες και άλλα 

πολλά. Όπως είναι αναμενόμενο λοιπόν, η καλοκαιρινή τουριστική 

περίοδος, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το κόστος 

αερομεταφοράς καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις αποτελούν τους κύριους 

παράγοντες αύξησης της ζήτησης αερομεταφορών. 

 

Για την Ελλάδα οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν τη περίοδο με τις 

υψηλότερες αφίξεις τουριστών. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τις 

αφίξεις στη χώρα μας ανά μήνα του έτους, σε επίπεδο τετραετίας (2015-

2018). Η γραφική παράσταση ξεκινά την αύξουσα πορεία της πιο έντονα 

από τον μήνα Μάιο, ενώ φθίνει έντονα τον μήνα Σεπτέμβριο. Συνεπώς η 

εποχικότητα αποτελεί παράγοντα ζήτησης καίριας σημασίας για τον τομέα 

των αερομεταφορών. 
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Γράφημα 2 : Αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα ανά μήνα (2015-2018) 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 
Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό κοινό αφορά σε 

επίπεδο αεροπορικών εταιριών, ασφάλειας, συνδεσιμότητας, χρόνου, 

ευκολίας και υποδομών. Οι αεροπορικές εταιρίες με νέα αεροσκάφη και 

σύγχρονες υπηρεσίες (προσωπικό ηλεκτρονικό τσεκ-ιν, ταχυμεταφορά 

εντός αεροδρομίου, σύνδεση πτήσεων και άλλα) καθώς και οι συνεργασίες 

τους με ταξιδιωτικές εταιρίες και ξενοδοχειακές μονάδες για 

ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά πακέτα αυξάνουν τη ζήτηση του 

καταναλωτικού κοινού. Σε επίπεδο υποδομών, η οργανωμένη 

συνδεσιμότητα (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων και λεωφορείων) 

βοηθά σε μεγάλο βαθμό την επιλογή μιας χώρας ως προορισμός. 

Χαρακτηριστικά σύγχρονα παραδείγματα εταιριών που αναπτύσσουν τις 

υποδομές μεταφορών της Ελλάδας αποτελούν η FRAPORT που επενδύει 

στην ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων, η COSCO που 

δραστηριοποιείται στο λιμάνι του Πειραιά και η FS Group με τον 

εκσυγχρονισμό της TRAINOSE και των σιδηροδρομικών δικτύων. 
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Το κόστος των αερομεταφορών έχει ρόλο καίριας σημασίας για τη ζήτηση 

αυτών. Η ραγδαία αύξηση της βιομηχανίας των αερομεταφορών και της 

προσφοράς των υπηρεσιών τους τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε 

σημαντική μείωση των τιμών των αεροπορικών ναύλων με αποτέλεσμα την 

αυξημένη ζήτηση για αερομεταφορές. Το φαινόμενο των αεροπορικών 

εταιριών χαμηλού κόστους, πέραν της προσφοράς οικονομικών 

εισιτηρίων, έχουν επίσης καταφέρει να μειώσουν τις τιμές των 

παραδοσιακών αεροπορικών εταιριών. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια 

τις μειωμένες τιμές των αερομεταφορών και οδηγεί τελικά στην αυξημένη 

ζήτηση αυτών. 

 

Τέλος, οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές του 

επιβατικού κοινού. Φαινόμενα πολέμων, πολιτικής αστάθειας, 

τρομοκρατίας ή φυσικών καταστροφών μειώνουν τη ζήτηση για 

αερομεταφορές. Χαρακτηριστικό τελευταίο φαινόμενο μείωσης της 

ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί η επιδημία COV-ID19, με τα 

απαγορευτικά μέτρα μετακίνησης των κυβερνήσεων και τον φόβο των 

ανθρώπων σε ό,τι αφορά στην υγεία αυτών και των γύρω τους. Από την 

άλλη πλευρά, πολιτικές κινήσεις σε διεθνές επίπεδο όπως η ένωση των 

Ευρωκρατών  και η συνθήκη SCHENGEN διευκολύνουν τις 

αερομεταφορές του επιβατικού κοινού καθώς δεν απαιτείται διαβατήριο ή 

VISA, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση. 

 

2.2. Η Κίνηση στα Αεροδρόμια της Χώρας 
 



19 

 

Το 2019 σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν για την επιβατική κίνηση 

στα ελληνικά αεροδρόμια θεωρείται έτος ρεκόρ σε μέγεθος επιβατών 

καθώς το δωδεκάμηνο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 65,4 εκατομμύρια 

επιβάτες χρησιμοποίησαν τα ελληνικά αεροδρόμια. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία υπήρξε άνοδος 5% σε σχέση με το 2018 καθώς 

65.385.004 ήταν ο συνολικός αριθμός των επιβατών το 2019 ενώ 

62.292.191 ο συνολικός αριθμός επιβατών το 2018. Σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα τα αεροδρόμια με την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση 

είναι αυτό των Αθηνών με 25.570.000 επιβάτες, αριθμό ρεκόρ για την 

ιστορία του αεροδρομίου των Αθηνών, της Σαντορίνης με 2.300.408 

επιβάτες, της Κέρκυρας με 3.275.897 επιβάτες, της Κω με 2.676.644 

επιβάτες και των Χανίων με 2.983.542 επιβάτες. 

 

Πίνακας 1:  Κίνηση επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια για το έτος 2019 

Αεροδρόμια Σύνολο επιβατών 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» 

25.570.000 

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης 
«Δημόκριτος» 

240.000 

Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου 
«Διονύσιος Σολωμός» 

1.810.427 

Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος 
Καζαντζάκης» 

1.167.013 

Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης 
«Μακεδονία» 

449.376 

Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας 
Αλέξανδρος» 

323.310 

Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας 
«Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» 

333.455 

Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. 
Καποδίστριας» 

3.275.897 

Κρατικός Αερολιμένας Κεφαλληνίας 774.170 

Κρατικός Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης 2.676.644 
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Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου 
«Ήφαιστος» 

 

Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης 
«Οδυσσέας Ελύτης» 

496.577 

Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» 56.258 

 Κρατικός Αερολιμένας Σάμου 
«Αρίσταρχος ο Σάμιος» 

479.475 

Διεθνής Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης 
Δασκαλογιάννης» 

2.983.542 

Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων 
«Βασιλεύς Πύρρος» 

134.011 

Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου 1.520.145 

Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» 103.463 

Κρατικός Αερολιμένας Πάρου 218.336 

Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης 2.300.408 

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου 
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» 

436.000 

 
 

2.2.1. Αριθμός Πτήσεων 
 
Βασικός παράγοντας ζήτησης των αερομεταφορών στη χώρα μας αποτελεί 

η τουριστική περίοδος. Αναλυτικότερα, περίπου το 60% των επιβατών 

καταφθάνουν στα ελληνικά αεροδρόμια την καλοκαιρινή περίοδο 

(Ιούνιος-Οκτώβριος). Θεωρείται από τις πιο σημαντικές περιόδους καθώς 

εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως ξένοι επισκέπτες διακινούνται σε όλα τα 

ελληνικά αεροδρόμια καθώς έχουν επιλέξει την χώρα μας ως προορισμό 

διακοπών. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται περισσότερο σε μικρούς 

τουριστικούς προορισμούς (ελληνικά νησιά) παρά στις μεγάλες πόλεις. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία με τον αριθμό πτήσεων 

του 2019 συγκριτικά με αυτόν του 2018. 

 

Πίνακας 2: Αναλυτικός αριθμός πτήσεων για τα έτη 2019 και 2018 

Έτος Αριθμός πτήσεων Σύνολο 

Εσωτερικού Εξωτερικού 
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2018 139.061 229.520 368.581 

2019 213.098 325.858 519.548 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται άνοδος της τάξεως του 

3,7% στον αριθμό των πτήσεων του 2019 σε σχέση με το 2018 καθώς στα 

ελληνικά αεροδρόμια κατέφθασαν συνολικά 519.548 πτήσεις σε σχέση με 

τις 368.581 πτήσεις του 2018. 

 

2.2.2. Αριθμός Διακινηθέντων Επιβατών 
 
Στον παρακάτω πίνακα έχουν κατανεμηθεί τα αποτελέσματα των 

συνολικών επιβατών για τα έτη 2018 και 2019. Παρατηρώντας τον πίνακα 

διακρίνουμε άνοδο στην αεροπορική κίνηση της χώρας καθώς το έτος 

2019 διακινήθηκαν 65.385.004 επιβάτες έναντι των 62.292.191 

επιβατών το έτος 2018. Το 2019 θεωρείται έτος ρεκόρ για τα ελληνικά 

αεροδρόμια καθώς η άνοδος που εμφανίζει είναι της τάξεως του 5% 

δίνοντας ανάσα στην ελληνική οικονομία και τον ελληνικό τουρισμό. 

 

Πίνακας 3: Συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών για τα έτη 2018 
και 2019 

Έτος Συνολικός αριθμός επιβατών 

2018 62.292.191 

2019 65.385.004 

 

2.2.3. Αεροπορική Κίνηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα ο 

διεθνής αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του από 

κάθε άλλη χρονιά με 25.573.993 επιβάτες ξεπερνώντας κατά 1,4 

εκατομμύρια τους επιβάτες του 2018 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 

6%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη σημαντική άνοδο 
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της κίνησης εξωτερικού (+1,5 εκατ. ή +8,5%), ενώ οι επιβάτες εσωτερικού 

παρέμειναν στα επίπεδα του 2018. 

 

Πίνακας 4: Αεροπορική κίνηση αερολιμένα Αθηνών για τα έτη 2018 και 
2019 

Επιβατική 
κίνηση 

Κίνηση Εσωτερικού Κίνηση Εξωτερικού Συνολική Κίνηση 

 2019 2018 %2019
-2018 

2019 2018 %2019
-2018 

2019 2018 %2019
-2018 

Ιανουάριος 449.83
4 

416.8
27 

7,9% 943.0
51 

867.77
7 

8,7% 1.392.
885 

1.284.
404 

8,4% 

Φεβρουάριος 443.22
8 

400.2
45 

10,7% 884.5
60 

792.66
0 

11,6% 1.327.
788 

1.192.
905 

11,3% 

Μάρτιος 516.79
6 

478.9
52 

7,9% 1.135
.798 

1.039.
203 

9,3% 1.652.
594 

1.518.
155 

8,9% 

Απρίλιος 573.22
7 

570.3
81 

0,5% 1.413
.529 

1.292.
666 

9,3% 1.986.
756 

1.863.
047 

6,6% 

Μάϊος 700.75
2 

700.1
39 

0,1% 1.584
.454 

1.461.
240 

8,4% 2.285.
206 

2.161.
379 

5,7% 

Ιούνιος 795.18
8 

779.8
57 

2,0% 1.817
.906 

1.649.
703 

10,2% 2.613.
094 

2.429.
560 

7,6% 

Ιούλιος 915.64
8 

921.6
91 

-0,7% 2.065
.533 

1.931.
510 

6,9% 2.981.
181 

2.853.
201 

4,5% 

Αύγουστος 915.13
3 

925.1
64 

-1,1% 2.124
.732 

1.963.
999 

8,2% 3.039.
865 

2.889.
163 

5,2% 

Σεπτέμβριος 810.79
6 

828.4
12 

-2,1% 1.878
.605 

1.729.
347 

8,6% 2.689.
401 

2.557.
759 

5,1% 

Οκτώβριος 669.13
1 

684.9
24 

-2,3% 1.632
.425 

1.522.
218 

7,2% 2.301.
556 

2.2071
42 

4,3% 

Νοέμβριος 496.99
0 

526.3
43 

-5,6% 1.169
.664 

1.097.
239 

6,6% 1.666.
654 

1.623.
582 

2,7% 

Δεκέμβριος 464.29
1 

497.6
05 

-6,7% 1.172
.722 

1.057.
532 

10,4% 1.637.
013 

1.555.
137 

5,3% 

Σύνολο 7.751.0
14 

7.730.
540 

0,3% 17.82
2.979 

16.404
.894 

8,6% 25.573
.993 

24.135
.434 

6,0% 

 

Συνολικά, ο αριθμός των πτήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) στο Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του έτους 2019 έφθασε τις 225.628 

(+4% περίπου σε σχέση με το 2018), καταγράφοντας την καλύτερη 
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επίδοση του αεροδρομίου από πλευράς αριθμού πτήσεων στην ιστορία 

του. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι πτήσεις εξωτερικού σημείωσαν 

άνοδο της τάξεως του 4,1% και 3,8% αντίστοιχα. 

 

2.3. Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα 
 
Η Ελλάδα χαίρει ιδιαίτερα της εκτίμησης του τουριστικού κοινού αφού 

ένα μεγάλο ποσοστό τουριστών σε παγκόσμιο επίπεδο επιλέγουν τη χώρα 

μας για κάθε είδους διακοπών. Η φυσική ομορφιά της, ο ήλιος, οι 

αμέτρητες παραλίες, οι καθαρές θάλασσες, η ελληνική φιλοξενία και τα 

αμέτρητα χιλιόμετρα ακτογραμμής, με αμέτρητα μεγάλα και μικρότερα 

νησιά και νησίδες έχουν εδραιώσει την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά 

τουρισμού. 

 

Λόγω της μεγάλης ακτογραμμής της χώρας και του σημαντικού αριθμού 

διαθέσιμων λιμανιών, ο θαλάσσιος τουρισμός έχει αναπτυχθεί σε 

σημαντικά επίπεδα. Η χώρα ανθίζει σε αριθμό κρουαζιερόπλοιων και 

επισκεπτών ειδικά μετά από ρυθμιστικές αλλαγές και τα νέα μέτρα 

απελευθέρωσης της αγοράς της κρουαζιέρας σε ευρωπαικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Τα προγράμματα αναβάθμισης των υποδομών των λιμανιών 

οδηγούν σε αύξηση των δρομολογίων των κρουαζιερόπλοιων και κατά 

συνέπεια σε αύξηση του θαλάσσιου ελληνικού τουρισμού. 

 

Πέραν όμως του θαλάσσιου τουρισμού, ο τουρισμός στις ελληνικές πόλεις 

είναι εξίσου μεγέθους σημαντικός. Στον τουρισμό των πόλεων οι 

επισκέπτες συνδυάζουν πολιτιστικές και αστικές δραστηριότητες ανάλογα 

με το τι έχει να προσφέρει το εκάστοτε μέρος. Οι επισκέπτες αφιερώνουν 
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συνήθως 3 με 4 ημέρες στις ελληνικές πόλεις και συμβάλλουν έτσι στα 

έσοδα των πόλεων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη, με το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν στους 

επισκέπτες τόσο σε αστικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο έχουν 

σημαντική θέση στην αγορά τουρισμού πόλεων. 

 

Άλλου είδους τουρισμού αποτελούν ο πολιτικός και θρησκευτικός 

τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός και ο 

τουρισμός σε ολοκληρωμένα θέρετρα και παραθεριστική στέγαση. Η 

Ελλάδα με μεγάλο αριθμό μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς και 

εκκλησιών, με νέες επενδύσεις και αναπτυξιακές πολιτικές σε θέματα 

συνεδριακών υποδομών και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και 

με υποδομές τουριστικής παραθεριστικής στέγασης μπορεί να βασιστεί 

στην όποιου είδους τουριστική κίνηση για να αναπτύξει τον τομέα του 

τουρισμού και να αυξήσει τα έσοδά της. 

 

2.4. Οι Υποδομές της Χώρας 
 
Η Ελλάδα αποτελεί μια ανεπτυγμένη χώρα τόσο σε βιοτικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο υποδομών. Διαθέτει σύγχρονο οδικό δίκτυο που ενώνει όλη 

τη χώρα, κρατικά και διεθνή αεροδρόμια, υπεραστικό σιδηροδρομικό 

δίκτυο, υπεραστικό δίκτυο λεωφορείων, λιμάνια, τουριστικές μονάδες και 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, σε επίπεδο τουρισμού, 

οι επισκέπτες κάθε είδους τουρισμού μπορούν εύκολα να μετακινηθούν 

εντός της χώρας με κάθε είδους μέσο μεταφοράς καθώς επίσης η διαμονή 

τους σε ξενοδοχειακές και μη μονάδες και η πρόσβαση σε αθλητικές ή 

άλλου είδους δραστηριότητες είναι εύκολα εφικτή. 
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Αεροδρόμια 

Η Ελλάδα διαθέτει 39 διεθνή και κρατικά πολιτικά αεροδρόμια, αριθμός 

σημαντικά μεγάλος για το μέγεθος και τον πληθυσμό της. Ο μεγάλος 

αριθμός αεροδρομίων εξηγείται από τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες 

της χώρας καθώς τα περισσότερα από τα ελληνικά νησιά κατοικούνται και 

η ύπαρξη αεροδρομίων είναι αναγκαία. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα εν λειτουργεία αεροδρόμια της χώρας. 

 

Πίνακας 5: Διεθνή και Κρατικά Πολιτικά Αεροδρόμια της Ελλάδας 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» 

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς 
«Αριστοτέλης» 

Κρατικός Αερολιμένας 
Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» 

Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης 
«Φίλιππος» 

Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου 
«Διονύσιος Σολωμός» 

Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων 
«Αλέξανδρος Αριστοτέλους 

Ωνάσης» 

Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου 
«Νίκος Καζαντζάκης» 

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου 

Διεθνής Αερολιμένας 
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» 

Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου 

Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας 
«Μέγας Αλέξανδρος» 

Κρατικός Αερολιμένας Νάξου 
«Απόλλων» 

Κρατικός Αερολιμένας 
Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. 

Κωνσταντακόπουλος» 

Κρατικός Αερολιμένας Πάρου 

Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας 
«Ι. Καποδίστριας» 

Κρατικός Αερολιμένας Αράξου 

Κρατικός Αερολιμένας 
Κεφαλληνίας 

Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου 

Κρατικός Αερολιμένας Κω 
«Ιπποκράτης 

Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης 

Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου 
«Ήφαιστος» 

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου 
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» 

Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης 
«Οδυσσέας Ελύτης» 

Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου 



26 

 

Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου 
«Διαγόρας» 

Κρατικός Αερολιμένας Σύρου 
«Δημήτριος Βικέλας» 

 Κρατικός Αερολιμένας Σάμου 
«Αρίσταρχος ο Σάμιος» 

Κρατικός Αερολιμένας Χίου 
«Όμηρος» 

Διεθνής Αερολιμένας Χανίων 
«Ιωάννης Δασκαλογιάννης» 

Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου 

Κρατικός Αερολιμένας 
Αστυπάλαιας 

Δημοτικός Αερολιμένας 
Καστελόριζου 

Κρατικός Αερολιμένας Νέας 
Αγχιάλου 

Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου 

Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας 
«Ίκαρος» 

Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας 
«Βιτσέντζος Κορνάρος» 

Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων 
«Βασιλεύς Πύρρος» 

Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου 

 Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου 

 

3. Ο Κλάδος των Αερομεταφορών στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά  
 

3.1. Η Παγκόσμια Αεροπορική Αγορά  
 
Η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί το 3,6% του παγκοσμίου ΑΕΠ, 

παράγοντας 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και απασχολεί 

περισσότερους από 65 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αποτελεί 

βιομηχανία μεγέθους μεγαλύτερου από αυτά της αυτοκινητοβιομηχανίας 

ή της φαρμακοβιομηχανίας αφού ο κλάδος αποτελείται από διαφορετικές 

επιχειρήσεις όπως αεροπορικές εταιρίες μετακίνησης επιβατών, 

αεροναυπηγικές κατασκευαστικές, εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης, 

μεταφορικές φορτίων και άλλες. 

 

Ως βιομηχανία συμβάλει σημαντικά στον τουρισμό, στο παγκόσμιο 

εμπόριο, στις μεταφορές επιβατών και φορτίων και φυσικά στην 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται 

αναλυτικότερα τα παραγόμενα ποσά. 
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Εικόνα 1: Συνεισφορά των αερομεταφορών στο παγκόσμιο ΑΕΠ 

 
Πηγή: Aviation Benefits 

 

Τα τελευταία δεδομένα από το ForwardKeys, το οποίο αναλύει την 

παγκόσμια αεροπορική ικανότητα, αναζητήσεις πτήσεων και περισσότερες 

από 17 εκατομμύρια συναλλαγές κρατήσεων πτήσεων την ημέρα, 

αποκαλύπτει ότι το 2019 η αύξηση των διεθνών αεροπορικών ταξιδιών, 

όπως υπολογίζεται από τα ταξίδια επιβατών, αυξήθηκε κατά 4,5%. Αυτό 

είναι υγιώς μπροστά από την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι 

σημαντικά πιο αργή ανάπτυξη από ό, τι πέρυσι, 6,0%. και είναι πιο αργή 

από την τάση της τελευταίας δεκαετίας, η οποία είναι κατά μέσο όρο 6,8% 

ετησίως. Ωστόσο, οι προοπτικές για τους επόμενους τρεις μήνες είναι πολύ 

πιο αισιόδοξες, με τις διεθνείς κρατήσεις πτήσεων την 1η Ιανουαρίου 2020 

να είναι 8,3% μπροστά από εκεί που ήταν στις αρχές του 2019. 
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Ο Olivier Ponti, VP Insights, ForwardKeys, σχολίασε: «Συνήθως, η 

αεροπορία αυξάνεται περίπου τρεις εκατοστιαίες μονάδες μπροστά από το 

παγκόσμιο ΑΕΠ. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, έχουμε δει πολλά γεγονότα 

που έχουν συγκρατήσει την ανάπτυξη. Αυτές περιλαμβάνουν εμπορικές 

διαμάχες των ΗΠΑ με τον Καναδά, την Κίνα, το Μεξικό και την ΕΕ, 

ταραχές στη Χιλή, τη Γαλλία, το Χονγκ Κονγκ και την Ινδία, τη γείωση των 

σχετικά νέων αεροσκαφών Boeing 737 Max, την τρομοκρατία στη Σρι 

Λάνκα, την εμφάνιση της «αεροπορικής ντροπής» και την πτώχευση της 

Jet Airways. 

 

Ενώ τα αεροπορικά ταξίδια αυξήθηκαν στα περισσότερα μέρη του κόσμου 

το 2019, υπήρξε μια αξιοσημείωτη εξαίρεση. οι διεθνείς αναχωρήσεις από 

τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 2,4%. Η κύρια αιτία αυτού ήταν η 

χρεοκοπία της Jet Airways, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

χωρητικότητας πτήσεων μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας. Τα 

ταξίδια μεταξύ χωρών της Μέσης Ανατολής αυξήθηκαν κατά 0,7% ενώ τα 

ταξίδια σε άλλα μέρη του κόσμου μειώθηκαν κατά 3,9%. 

 

Η περιοχή που ξεχωρίζει από την άποψη της διεθνούς αεροπορικής 

ανάπτυξης το 2019 ήταν η Ασία-Ειρηνικός, όπου τα διεθνή ταξίδια εξόδου 

αυξήθηκαν κατά 7,7%, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής. Τα ταξίδια μεταξύ χωρών στην περιοχή της Ασίας-

Ειρηνικού αυξήθηκαν ακόμη πιο έντονα, κατά 8,7%. Η Ευρώπη σημείωσε 

ιδιαίτερη επιτυχία, σημειώνοντας αύξηση 11,7% από την αγορά της Ασίας-

Ειρηνικού, ενισχυμένη από νέες διαδρομές, μετά το επιτυχημένο έτος 

τουρισμού ΕΕ-Κίνας. 
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Η δεύτερη θέση ήταν η Αφρική. Εκεί, τα διεθνή ταξίδια αυξήθηκαν κατά 

7,5%. Οι πιο σημαντικοί οδηγοί ήταν η αύξηση της χωρητικότητας και των 

δρομολογίων από την Ethiopian Airlines - χωρητικότητα μεταξύ Αντίς 

Αμπέμπα και Δελχί, Γκουάνγκτζου, Τζακάρτα, Μανίλα και Σεούλ και νέες 

πτήσεις προς Μπανγκαλόρ από Αντίς και Νέα Υόρκη από το Αμπιτζάν. 

Άλλες αεροπορικές εταιρείες πρόσθεσαν επίσης αφρικανικές διαδρομές, 

όπως η Air China μεταξύ Γιοχάνεσμπουργκ και Σενζέν, η Κίνα Νότια 

μεταξύ Ναϊρόμπι και Σενζέν, η Κένυα Airways μεταξύ Ναϊρόμπι και Νέα 

Υόρκη, οι αεροπορικές εταιρείες LATAM μεταξύ Γιοχάνεσμπουργκ και 

Σάο Πάολο και η Royal Air Maroc μεταξύ Καζαμπλάνκα και Βοστώνης και 

Μαϊάμι. 

 

Η τρίτη θέση ήταν η Αμερική, όπου τα διεθνή ταξίδια εξόδου αυξήθηκαν 

κατά 4,8%. Τα ταξίδια μεταξύ χωρών στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 3,2%. 

Η αξιοσημείωτη απόδοση ήταν η αύξηση των ταξιδιών σε άλλες περιοχές 

του κόσμου, η οποία αυξήθηκε κατά 6,8%, με τη συνεχιζόμενη άνοδο του 

δολαρίου, τις νέες συνδέσεις με πολλά μέρη του κόσμου και την 

ανάκαμψη της Αιγύπτου και της Τουρκίας ως προορισμούς. 

 

Τα εξερχόμενα ταξίδια από την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,7%. Τα ταξίδια 

μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών αυξήθηκαν κατά 3,3% και τα ταξίδια σε άλλες 

ηπείρους αυξήθηκαν κατά 5,5%. 

 

Εικόνα 2: Διεθνείς αναχωρήσεις ανά ήπειρο για το 2019 
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3.2. Η Αεροπορική Αγορά της Ε.Ε.  
 
Οι αερομεταφορές στην ΕΕ στηρίζουν ως κλάδος σημαντικά την οικονομία 

όλης της ένωσης. Πάνω από 12 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης 

απασχολούνται από εταιρίες του κλάδου ενώ ο κλάδος ταυτόχρονα 

συμβάλει στο ΑΕΠ της ΕΕ με ποσοστό 4,1%, παράγοντας 823 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολώντας ποσοστό ισάξιο του 3,3% 

του Ευρωπαικού εργατικού δυναμικού (Μελέτη 2016). Αναλυτικά τα 

μεγέθη φαίνονται στη παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 3: Συνεισφορά αερομεταφορών στο Ευρωπαικό ΑΕΠ 
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Πηγή: Aviation Benefits 

 

Σε Ευρωπαικό επίπεδο φαίνεται πως ο όμιλος εταιριών Lufthansa κατέχει 

το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της τάξεως του 12,3% για το έτος 2018 ενώ 

το 2016 κατείχε τη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 10,7%. Ακολουθεί η 

Ιρλανδική Ryanair με μερίδιο αγοράς 12% το έτος 2018 έναντι 11,4% το 

έτος 2016. Σταθερή στη 3η θέση και για τα 2 έτη παραμένει η IAG με 

σταθερό ποσοστό 9,8 % ενώ ακολουθεί η AirFrance-KLM με ποσοστά 

8,8% για το 2018 και 9,1% το 2016. Τέλος, σε σταθερά επίπεδα παραμένει 

και η Easyjet με ποσοστά 7,7% (2018) και 7,2% (2016) ενώ το υπόλοιπο 

50% του μεριδίου αγοράς της Ευρώπης κατέχουν οι λοιπές εταιρίες. 

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Γράφημα 3: Γράφημα μεριδίων αγοράς των αεροπορικών εταιριών της 
Ευρώπης 
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Σημαντικό ρόλο στον επεκτατικό χαρακτήρα των αεροπορικών ομίλων 

παίζει η αγορά ή και εξαγορά μικρότερων ή πτωχευμένων αεροπορικών 

εταιρών από μεγαλύτερες. Με αυτόν τον τρόπο οι μεγαλύτερες 

αεροπορικές εταιρίες κερδίζουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και αλλάζουν 

συνεχώς την παραπάνω «πίτα». Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 

η ένωση της KLM με την AirFrance, η εξαγορά των Swissair και Brussels 

Airlines από τον όμιλο Lufthansa και η αγορά των  Laudamotion και 

Buzz από την Ryanair. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται με σαφήνεια όλες 

οι αεροπορικές αυτές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα εντός Ευρώπης 

από το έτος 2001 έως και το έτος 2019. 

 

Εικόνα 4: Σφαιρική εικόνα κύριων ενοποιήσεων Ευρωπαικών 
Αερογραμμών 
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3.3. Η Ελληνική Αεροπορική Αγορά 
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Ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ελλάδα φαίνεται να συνεισφέρει στην 

Ελληνική οικονομία σε σημαντικά επίπεδα. Απασχολεί συνολικά 11.000 

άτομα του εργατικού δυναμικού και συνεισφέρει στο εγχώριο ΑΕΠ σε 

ποσοστό 10,2% με παραγωγή 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με 

μελέτη του ΙΑΤΑ το έτος 2017. Η Ελληνική αεροπορική αγορά φαίνεται 

να βρίσκεται στην 8η θέση στην Ευρώπη, σημαντικό είναι να αναφερθεί 

πως τη πενταετία 2013-2018 οι αεροπορικές συνδέσεις σημείωσαν αύξηση 

της τάξεως του 106%. Το 2017 αναχώρησαν από τα ελληνικά αεροδρόμια 

πάνω από 25 εκατομμύρια επιβάτες και 73.000 τόνοι εμπορευμάτων. 

 

Σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ο δείκτης 

ανταγωνιστικότητας καθορίζεται από πέντε βασικούς πυλώνες όπως: 

διευκόλυνση επιβατών (VISA, συνθήκη Σέγκεν, πληροφόρηση), 

διευκόλυνση εμπορευμάτων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (φόροι 

και τέλη αεροδρομίων, αποδοτικότητα εργαζομένων, καύσιμα), διαχείριση 

υποδομών (αεροδιάδρομοι, χώροι παραμονής επιβατών, πύλες) και 

κανονιστικές πρακτικές (ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο και εφαρμογή 

αυτών) . Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιδόσεις 

της Ελλάδας ανά πυλώνα συγκρινόμενες με τον περιφερειακό μέσο όρο ο 

οποίος προέκυψε από τις επιδόσεις 16 χωρών της Ευρώπης. 

 

Πίνακας 6: Επισκόπηση Ελληνικών επιδόσεων 
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Πηγή: IATA 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα επίδοσης, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε 

συνολικό επίπεδο φαίνεται να είναι μικρότερες από το μέσο όρο, 4,5 έναντι 

5,8 με σημαντική απόκλιση στον πυλώνα «διευκόλυνση επιβατών», 2,2 

έναντι 4,4. 

 

Στο γράφημα που ακολουθεί ταξινομούνται οι εν λόγω χώρες σύμφωνα με 

τα τέλη και τις χρεώσεις αεροδρομίων. Οι χαμηλότερες χρεώσεις 

αεροδρομίων αφορούν στα Πολωνικά αεροδρόμια, οι υψηλότερες χρεώσεις 

είναι των Βρετανικών αεροδρομίων ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση 

ανάμεσα στις 17 χώρες που παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα. 

 

Γράφημα 4: Ταξινόμηση χωρών βάσει φόρων και τελών αεροδρομίων 
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Τέλος, παρατίθεται γράφημα με τις διαθέσιμες (κόκκινο) και 

εκμεταλλευόμενες (μπλε)  χωρητικότητες υποδομών των 17 χωρών. Χώρες 

όπως η Ρουμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία φαίνεται πως 

εκμεταλλεύονται τις υποδομές τους στο 100% ενώ η Ελλάδα, 4 από το 

τέλος, εκμεταλλεύεται περίπου το 80% των διαθέσιμων υποδομών της. 

 

Γράφημα 5: Χωρητικότητα υποδομών στα αεροδρόμια 
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4. Η προσφορά Αεροπορικών Εταιριών 
 

4.1. Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου 
 
Για την αποτύπωση της δομής και διάρθρωσης του κλάδου των 

αερομεταφορών θα πρέπει να διαχωριστούν τα χαρακτηριστικά του. 

Δομικά και διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου αποτελούν οι εν λειτουργεία 

αεροπορικές εταιρίες, η κατανομή αυτών ανά περιφέρεια και νομική 

μορφή, οι εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης, οι εταιρίες εισαγωγής 

ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθώς 

επίσης και οι πωλήσεις όλων των παραπάνω. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε 

στοιχείο δομής και διάρθρωσης του κλάδου παρουσιάζονται λεπτομερώς 

στην συγκεκριμένη ενότητα. 

 

4.1.1. Οι Εν Λειτουργεία Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες 
 
Η Ελλάδα είναι μία χώρα με συνεχής αυξημένη αεροπορική κίνηση 

ετησίως λόγω του μεγάλου αριθμού αεροδρομίων που διαθέτει. 

Προκειμένου όμως να υπάρχει η ομαλή και ταχεία εξυπηρέτηση των 

Ελλήνων και μη επιβατών διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό, 11 για την 

ακρίβεια αεροπορικό στόλο εταιριών που την στελεχώνει. Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται ονομαστικά οι ελληνικές αεροπορικές εταιρίες των 

οποίων η αναλυτική παρουσίαση γίνεται στην ενότητα 3.2.1. παρακάτω. 
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Πίνακας 7: Οι εν λειτουργία ελληνικές αεροπορικές εταιρίες της Ελλάδος 

Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρίες 

Aegean Airlines & Olympic Air 

Air Mediterranean 

Bluebird Airways 

Ellinair 

Gainjet Aviation 

Hermes Airlines 

K2 Smartjet 

Minoan Airlines 

Olympus Airways 

Sky Express 

SkyGreece Airlines 

Σύνολο 11 

 
 

4.1.2. Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική 
Περιφέρεια και Νομική Μορφή 

 
Οι εν λειτουργεία ελληνικές αεροπορικές εταιρίες κατανέμονται ανά 

γεωγραφική περιφέρεια με βάση τα αεροδρόμια βάσης τους και ανά 

νομική μορφή με βάση τις πόλεις που βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία 

τους και υποδομές. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την κατανομή των 

αεροπορικών εταιριών ανά γεωγραφική περιφέρεια και νομική μορφή στις 

πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. 

 
Εικόνα 5: Κατανομή Αεροπορικών Εταιριών ανά Γεωγραφική Περιφέρεια 

και Νομική Μορφή 
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4.2. Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου 
 

4.2.1. Παρουσίαση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών μεταφοράς 
επιβατών 

 

Aegean Airlines & Olympic Air 

Η Aegean Airlines είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα 

καθώς έχει το μεγαλύτερο στόλο και μεταφέρει τους περισσότερους 

επιβάτες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρίες. Ιδρύθηκε το 

1987 αρχικά ως Aegean Aviation και ήταν η πρώτη ιδιωτική αεροπορική 

εταιρία της χώρας. Οι αρχικοί προορισμοί της εταιρίας ήταν η Αθήνα, η 

Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Toν Ιούνιο του 1999 δρομολογήθηκαν και 

πτήσεις προς Ρόδο και Χανιά και τον ενώ παράλληλα άρχισαν και 

δρομολόγια προς Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Κέρκυρα. Η Aegean 

ανακοίνωσε το 2009 την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδό της στην 

διεθνή αεροπορική συμμαχία Star Alliance με τις διαδικασίες ένταξής της 

να ολοκληρώνονται το 2010. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 
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την έγκρισή της σχετικά με την απορρόφηση της αεροπορικής εταιρείας 

Olympic Air από την Aegean, δημιουργώντας έτσι την μεγαλύτερη 

αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας. 

 

Πίνακας 8: Στόλος της Aegean Airlines&Olympic Air 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Airbus A319 1 144 

Airbus A320 37 174 

Airbus A321 11 201 

Dash 8-Q400 8 78 

Dash 8-100 2 37 

ATR 42-600 2 48 

Σύνολο 61 

 

Air Mediterranean 

Η Air Mediterranean ιδρύθηκε το 2015. Σκοπός ίδρυσής της ήταν η 

ανάπτυξη και οργάνωση αεροπορικών δραστηριοτήτων για την παροχή 

υπηρεσιών αερομεταφορών εντός και εκτός Ελλάδας με τακτικές ή 

έκτακτες πτήσεις για την μεταφορά επιβατών, φορτίων, η παροχή 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης αεροσκαφών και επίγειας 

εξυπηρέτησης αεροσκαφών, η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), 

η πώληση αφορολόγητων (duty free) προιόντων και έντυπων κατά την 

πτήση και σε άλλους καθορισμένους χώρους των αεροδρομίων, και η 

συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων και των προμηθευτών, εταιρειών τροφίμων, 

εταιρειών διάθεσης τύπου κτλ., με σκοπό την πραγματοποίηση αυτών των 

δραστηριοτήτων. 

 

Πίνακας 9: Στόλος της Air Mediterranean 
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Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Boeing 737-400 2 168 

Σύνολο 2 

 
 

Bluebird Airways 

Η Bluebird Airways ιδρύθηκε το 2008 με έδρα της το Ηράκλειο της 

Κρήτης. Ξεκίνησε με αεροσκάφη της ελληνικής εταιρίας Sky Wings και 

παρέλαβε το πρώτο της αεροσκάφος στα τέλη του έτους 2010. Τον Ιούνιο 

του 2010 η Bluebird Airways εκτέλεσε το πρώτο της δρομολόγιο 

(Ηράκλειο – Κέρκυρα – Ντομοντέντοβο). Το καλοκαίρι του 2010 εκτελούσε 

δρομολόγια από Ηράκλειο, Ρόδο, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα προς Μόσχα 

με τα αεροσκάφη της εταιρίας Sky Wings.  Οι πτήσεις που εκτελεί σήμερα 

η Bluebird Airways είναι κυρίως ναυλωμένες πτήσεις από την βάση της 

στο Ηράκλειο και σε άλλα ελληνικά νησιά μεταφέροντας τους 

καλοκαιρινούς μήνες τουρίστες από τις χώρες Ρωσία, Τουρκία και Ισραήλ 

στην Ελλάδα. 

 

Πίνακας 10: Στόλος της Bluebird Airways 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Boeing 737-300 3 148 

Boeing 737-800 1 180 

Σύνολο 4 

 

Ellinair 

Η Elinair ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2013 και ανήκει στον Όμιλο 

Εταιριών Mouzenidis Group ο οποίος όμιλος ιδρύθηκε το 1995 από τον 

Μπόρις Μουζενίδη έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες 

της Βόρειας Ελλάδας. Η βάση της αεροπορικής εταιρίας αποτελεί το 

αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Οι πρώτες πτήσεις της 
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εταιρίας  άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2014 με το  δρομολόγιο 

Θεσσαλονίκη – Κίεβο. Η εταιρία δραστηριοποιείτε κυρίως σε πτήσεις από 

διάφορους προορισμούς των χωρών Ρωσίας και Ουκρανίας προς την χώρα 

μας. Ακόμη, τον Απρίλιο του 2015 η Ellinair ανακοίνωσε την έναρξη 

πτήσεων και εντός της Ελλάδας από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και 

της Αθήνας με κατεύθυνση την Μύκονο, το Ηράκλειο, την Ζάκυνθο, την 

Σαντορίνη και την Ρόδο. Τέλος οι κύριοι προορισμοί της εταιρίας είναι στη  

Ρωσία, καθώς και σε Ουκρανία, Λευκορωσία, Τσεχία, Σερβία, Καζακστάν, 

Μολδαβία, Λετονία, Λιθουανία και Βουλγαρία. 

 

Πίνακας 11: Στόλος της Ellinair 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Airbus A319-100 2 144 

Airbus A320-200 3 180 

Boeing 737-300 2 148 

Σύνολο 7 

 

Gainjet Aviation 

Η Gainjet Aviation ιδρύθηκε το 2006 και έχει έδρα το αεροδρόμιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και διατηρεί γραφεία της στο 

αεροδρόμιο «Heathrow» του Λονδίνου. Η εταιρία εκτελεί αποκλειστικά VIP 

πτήσεις για λογαριασμό κυβερνήσεων, εταιριών και για όσους έχουν την 

οικονομική ευχέρεια να μισθώσουν αεροσκάφος για προσωπικό τους 

λογαριασμό. 

 
Πίνακας 12: Στόλος της Gainjet Aviation 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών 

Boeing 737 2 

Boeing 757 1 

Embraer 135/145 1 
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Σύνολο 4 

 

Hermes Airlanes 

Η Hermes Airlines ιδρύθηκε το 2011 από την γαλλική εταιρία Air 

Méditerranée και εκτελούσε αρχικά τα δρομολόγια της εταιρίας αυρής. Η 

εταιρία πλέον εκτελεί αποκλειστικά προ-ναυλωμένες πτήσεις, κυρίως από 

το Ηράκλειο προς Γαλλικές και Ιταλικές πόλεις. Τους χειμερινούς μήνες, 

λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης, νοικιάζει τα αεροσκάφη της σε 

άλλες εταιρίες. 

 

Πίνακας 13: Στόλος της Hermes Airlines 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Airbus A320-200 2 180 

Airbus A321-100 1 220 

Airbus A321-200 1 220 

Σύνολο 4 

 

K2 Smartjets 

Η K2 SmartJets ιδρύθηκε το 2007 από τον  πιλότο της πολιτικής 

αεροπορίας Ανδρέα Καροτσιέρη και έχει βάση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» της Αθήνας. Η εταιρία εκτελεί VIP  πτήσεις για λογαριασμό 

κυβερνήσεων, εταιριών και για όσους έχουν την οικονομική ευχέρεια να 

μισθώσουν προσωπικό αεροσκάφος. Επιπροσθέτως, μελλοντικό σχέδιο 

της εταιρίας είναι να επεκτείνει το πτητικό της έργο στον τομέα των 

υδροπλάνων μαζί με την εταιρία Ελληνικά Υδατοδρόμια. Η εταιρία προς 

το παρόν δεν διαθέτει συγκεκριμένο στόλο καθώς περιμένει την 

κατασκευή και παραλαβή υδροπλάνων βάση συμφωνίας που έχει ήδη 

κλείσει. 
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Minoan Air 

Η Minoan Air ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 από τον μέχρι σήμερα 

Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο τον κ. Γρηγόρη Κομνηνό. Βάση της 

εταιρίας θεωρείται το αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». Η 

εταιρία στις 11 Απριλίου του 2012 ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων από 

το Ηράκλειο, την Αθήνα και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τα τακτικά 

δρομολόγια άρχισαν λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2012. Στις 

αρχές του 2013 η εταιρία ανακοίνωσε την έναρξη δρομολογίων από την 

Οξφόρδη προς Δουβλίνο και από το Εδιμβούργο στις αρχές Μαρτίου του 

2013. Τα παραπάνω δρομολόγια σταμάτησαν μετά από μόλις πέντε μήνες  

τον Αύγουστο και έκτοτε η εταιρία ανακοίνωσε την έναρξη νέων 

δρομολογίων στο εσωτερικό της χώρας. Η εταιρία σήμερα 

δραστηριοποιείται με πτήσεις στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εξακολουθεί 

να μισθώνει τα αεροσκάφη της σε τρίτους. 

 

Πίνακας 14: Στόλος της Minoan Airlines 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Fokker 50 1 49 

Σύνολο 1 

 
 
 
 
 

Olympus Airways 

Η εταιρία Olympus Airways ιδρύθηκε  το 2015 με την επωνυμία 

«Olympus Airways A.E.»,  κοινώς γνωστή ως Olympus Airways. Έδρα της 

εταιρίας αποτελούν τα κεντρικά της γραφεία που βρίσκονται στην Αθήνα 

και Πρόεδρός της είναι ο κ. Βασίλειος Χρονόπουλος. Η εταιρία δεν έχει 

σχεδιάσει ούτε υλοποιήσει δικό της πτητικό έργο και ως τώρα εκτελεί 
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πτήσεις για λογαριασμό άλλων, κυρίως μη ελληνικών, αεροπορικών 

εταιριών. 

 

Πίνακας 15: Στόλος της Olympus Airways 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Airbus A319-100 2 144 

Airbus A321-200 4 220 

Σύνολο 6 

 
 

Sky Εxpress 

H Sky Express είναι μια περιφερειακή αεροπορική εταιρία με βάση το 

Ηράκλειο της Κρήτη, ιδρυθείσα το 2005 από επαγγελματίες του 

αεροπορικού κλάδου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sky 

Express είναι ο Μιλτιάδης Τσαγκαράκης ο οποίος κατείχε θέση   του 

κυβερνήτη και πρώην Γενικού Διευθυντή της παλιάς Ολυμπιακής 

Αεροπλοΐας. Το πτητικό έργο της εταιρίας ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου του 

2005 από το Ηράκλειο προς το νησί της Ρόδου. Σήμερα η εταιρία 

δραστηριοποιείται σε περιφερειακά δρομολόγια εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας. 

 

Πίνακας 16: Στόλος της Sky Express 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

ATR 49-500 6 48 

ATR 72-500 5 70 

Σύνολο 11 

 

SkyGreece Airlines 

Η SkyGreece Airlines δημιουργήθηκε το 2012 έχοντας Πρόεδρο και 

Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας τον κληρικό της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας κ. Νικόλαο Αλεξανδρή. Η εταιρία πραγματοποίησε την έναρξη 
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των πτήσεων της τον Απρίλιο του 2013 με προορισμούς στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά από το αεροδρόμιο της Αθήνας. 

Στις 20 Ιουνίου του 2014 η εταιρία ξεκίνησε πτήσεις από Λονδίνο και 

Στοκχόλμη προς Ασμάρα (πρωτεύουσα της Ερυθραία) και Μογκαντίσου 

(πρωτεύουσα της Σομαλίας) για λογαριασμό της flyolympic. Από τα τέλη 

του Ιουλίου η SkyGreece πετούσε πλέον για λογαριασμό της Air 

Madagascar, αλλά δεν είχε προγραμματισμένο έργο. Τον Ιανουάριο του 

2015 η εταιρία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων από προορισμούς της 

Ελλάδας, της Κροατίας και της Ουγγαρίας προς πόλεις του Καναδά και 

από την Αθήνα προς την Νέα Υόρκη. Οι πτήσεις ξεκίνησαν τέλη Μαΐου του 

2015. Μετά από αλλεπάλληλες ακυρώσεις πτήσεων στα μέσα Αυγούστου 

του 2015 η εταιρία την 28η Αυγούστου του 2015 ανακοίνωσε την 

προσωρινή παύση κάθε πτητικής δραστηριότητας. 

 
Πίνακας 17: Στόλος της SkyGreece Airlines 

Τύπος Αεροσκάφους Αριθμός Αεροσκαφών Θέσεις 

Boeing 767 1 274 

Σύνολο 1 

 

4.2.2. Παρουσίαση Αεροπορικών Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης 
(handling) 

 
Οι αεροπορικές εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης αποτελούν εταιρίες που 

παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτείας, υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης επιβατών, υπηρεσίες αποσκευών, υπηρεσίες φορτίου και 

ταχυδρομείου, υπηρεσίες πίστας, υπηρεσίες τροφοδοσίας πτήσεων, 

υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης αεροσκάφους,  υπηρεσίες 

καυσίμων, υπηρεσίες πτήσεων και διοίκησης πληρωμάτων, υπηρεσίες 

μεταφοράς επί του εδάφους και υπηρεσίες τροφοδοσίας. Οι πιο 
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σημαντικές από αυτές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι οι 

Olympic Handling (Skyserv Handling Services), Goldair και η Swissport.  

 

Η Skyserv Handling Services είναι πάροχος υπηρεσιών εδάφους στην 

Ελλάδα. Λειτουργεί πλήρως σε 37 ελληνικά αεροδρόμια και διαχειρίζεται 

περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Πιο αναλυτικά 

παρουσιάζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες της παρακάτω. 

 

Υπηρεσίες διαχείρισης εδάφους 

Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που σχετίζονται με το χειρισμό 

αεροσκαφών και παρέχει μια μεμονωμένη λύση για κάθε αερομεταφορέα, 

αναγνωρίζοντας και κατανοώντας τη μοναδικότητα των απαιτήσεων και των 

αναγκών κάθε πελάτη. 

 

Υπηρεσίες φορτίου 

Στον τερματικό σταθμό φορτίου 14.000 m2 στο Διεθνές Αεροδρόμιο 

Αθηνών, προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και αξιόπιστο χειρισμό φορτίων με 

προσαρμοσμένες και καινοτόμες λύσεις logistics. Οι υπηρεσίες Skyserv 

Cargo είναι επίσης διαθέσιμες στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και 

Ηρακλείου. 

 

Λύσεις "Tailor made" 

Προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών - με βάση τις απαιτήσεις 

και τις ανάγκες κάθε αεροπορικής εταιρείας. Η συνεχής βελτίωση των 

διαδικασιών χειρισμού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διατήρησης και 

ανάπτυξης πρώτων κατηγοριών υπηρεσιών εδάφους. Η Skyserv καθορίζει, 
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μετρά και - εάν απαιτείται - προσαρμόζει τις διαδικασίες χειρισμού για 

την επίτευξη κοινών στόχων με τους πελάτες της. Καινοτόμες λύσεις 

πληροφορικής επιτρέπουν στο Skyserv να βελτιώσει την ποιότητα των 

υπηρεσιών και να βελτιώσει την απόδοση. Τέλος, η Skyserv προσφέρει ένα 

premium προϊόν και υπηρεσία για τον αυξανόμενο αριθμό κορυφαίων 

πελατών, όπως VIP, CIP, ανώτερα στελέχη και επιχειρηματίες. 

 

Η Goldair Handling είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές 

υπηρεσιών εδάφους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από το 1992. 

Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών επιβατών, ράμπας, 

αεροσκαφών, φορτίου και ταχυδρομείου. Επιπλέον, παρέχουμε 

εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών, εποπτεία πτήσεων και διαχείριση 

πληρώματος, καθώς και υπηρεσίες VIP, εκτελεστικών αερομεταφορών και 

lounge αεροδρομίου. 

 

Η Goldair Handling είναι μέλος του ομίλου εταιρειών Goldair που 

ιδρύθηκε το 1955 με κύρια δραστηριότητα την εμπορική εκπροσώπηση 

ξένων αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα. Σήμερα, ο όμιλος Goldair 

δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπροσώπησης των αερογραμμών και 

των υπηρεσιών αεροδρομίου, τουρισμού, συνεδρίου, προώθησης 

εμπορευμάτων και logistics, αεροπορικής ασφάλειας και 

περιβαλλοντικών έργων. 

 

Η Goldair Handling είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης εδάφους 

που δραστηριοποιείται στην ελευθερωμένη ελληνική αγορά από το 1999. 

Έκτοτε, η Goldair Handling έλαβε άδειες επίγειας εξυπηρέτησης εδάφους 
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στα αεροδρόμια που αναφέρονται παρακάτω, με αποτέλεσμα ένα δίκτυο 

26 αεροδρομίων στην Ελλάδα, ενώ έχει διοριστεί διάφορα βραβεία από 

τους πολύτιμους συνεργάτες της - αεροπορικές εταιρείες, αρχές και 

αεροδρόμια. 

 

4.3. Ανάλυση Κλάδου - Ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter 

 
Η ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter ορίζεται ως ένα μοντέλο που 

προσδιορίζει και αναλύει τις 5 βασικές ανταγωνιστικές δυνάμεις που 

διαμορφώνουν έναν οικονομικό κλάδο με στόχο να βρεθούν και να 

προσδιοριστούν οι αδυναμίες του αλλά και οι δυνατότητές του. Αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο από τις επιχειρήσεις ώστε να κατευθύνουν τις 

εταιρικές τους στρατηγικές. 

 

Οι πέντε δυνάμεις είναι: 

• Απειλή νέων εισροών 

• Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

• Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 

• Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

• Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων 

 

Αναλυτικά παρακάτω γίνεται η ανάλυση για τον κλάδο των ελληνικών 

αερομεταφορών σύμφωνα με το μοντέλο Porter. 

 
Απειλή από νέο εισερχόμενες εταιρίες στον κλάδο των αερομεταφορών 
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H είσοδος στον κλάδο των αερομεταφορών αποτελεί μια δύσκολη 

διαδικασία δεδομένου του μεγάλου αρχικού κεφαλαίου που χρειάζεται για 

να επενδυθεί. Τα μεγάλα κόστη αφορούν στην αγορά ή/και στην ενοικίαση 

των αεροσκαφών, τις υψηλού κόστους υπηρεσίες των αερολιμένων τόσο σε 

εθνικό αλλά ακόμα περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, τους υψηλούς 

μισθούς εξιδεικευμένου προσωπικού, τα κόστη συνεχούς εκπαίδευσης του 

προσωπικού, η αγορά των αερογραμμών (κωδικοί πτήσης), τα καύσιμα και 

άλλα πολλά. Η σχετική νομοθεσία σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση και την 

εξασφάλιση τήρησης προδιαγραφών για την ασφάλεια και την ομαλή 

λειτουργία των αερομεταφορών είναι επίσης παράγοντες που δυσκολεύουν 

την είσοδο νέων εταιριών στο κλάδο των αερομεταφορών. Τέλος, όπως 

ακολουθεί, ο ανταγωνισμός, οι οικονομίες κλίμακας καθώς και το 

υπάρχον απόλυτο πλεονέκτημα των ήδη υπαρχουσών εταιριών στο κλάδο 

δεν καθιστά καθόλου εύκολο την νέο εισερχόμενη εταιρία να φανεί 

ανταγωνιστική καθώς δεν θα της επιτραπεί να πουλήσει τις υπηρεσίες της 

σε χαμηλές/ανταγωνιστικές τιμές και συνεπώς με το πέρας του χρόνου 

προβλέπεται να βρεθεί από νωρίς εκτός αγοράς. 

 

Ανταγωνισμός μεταξύ νέο εισερχόμενων και υπαρχουσών εταιριών 

Η μεγάλη ζήτηση αεροπορικών υπηρεσιών από τους ανθρώπους καθιστά 

τον κλάδο εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Η συνεχώς αυξανόμενη επιβατική 

κίνηση, η ανάγκη απευθείας σύνδεσης μεταξύ κρατών, πόλεων και 

ηπείρων, ο τουρισμός και η παγκοσμιοποίηση (οικονομικά-εργασιακά) 

έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε ραγδαία μεγέθυνση του κλάδου. Οι 

αεροπορικές εταιρίες συνεχώς αυξάνουν το στόλο τους, το προσωπικό και 

το πτητικό τους έργο με νεόυς κωδικούς πτήσεων ή και αύξηση των 
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υπαρχόντων. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών και διεθνών 

αερομεταφορέων καθώς και το φαινόμενο “low cost” που παρατηρείται τα 

τελευταία έτη έχουν οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις των τιμών των 

υπηρεσιών, γεγονός που δύσκολα αντιμετωπίζεται από μια μικρότερη ή 

κάποια νέο εισερχόμενη εταιρία στο κλάδο, αφού θα πρέπει να επενδύσει 

αρχικά μεγάλο κεφάλαιο και ταυτόχρονα να πουλάει τις υπηρεσίες της σε 

χαμηλές τιμές ανάλογες των δεδομένων. 

 

Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών αποτελεί δύναμη 

εξαιρετικά ισχυρή αφού είναι εμφανής η μεγάλη συγκέντρωση των 2 

εταιριών, AIRBUS και BOEING, στον κλάδο της αεροναυπηγικής 

δραστηριότητας. Τα αεροσκάφη υψηλών προδιαγραφών τύπου AIRBUS 

και BOEING αποτελούν την κύρια επιλογή αγοράς ή ενοικίασης στο στόλο 

των αεροπορικών εταιριών, είναι το δημοφιλέστερα αεροσκάφη και οι 

πωλήσεις τους είναι οι υψηλότερες. Το αποκαλούμενο αυτό δυοπώλιο, 

λόγω οικονομίας κλίμακας έχει το απόλυτο πλεονέκτημα και συνεπώς η 

διαπραγματευτική του δύναμη είναι μεγάλη. Οι υπηρεσίες των 

αεροδρομίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελούν εξίσου 

προμηθευτές με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, αφού στατιστικά 

αποτελούν μονοπώλιο ή δυοπώλιο (κάθε πόλη έχει συνήθως ένα με δύο 

αερολιμένες). Συνεπώς, οι τιμές των εν λόγω προιόντων ή υπηρεσιών 

τείνουν να είναι υψηλές λόγω της ισχυρής διαπραγματευτικής δύναμης 

των προμηθευτών. 

 

Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 
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Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών φαίνεται να μην είναι τόσο 

ισχυρή και αυτό είναι εμφανές αν σκεφτούμε τη διαφορά του μεγέθους 

του κλάδου των αερομεταφορών με αυτούς της αεροναυπηγικής και των 

αερολιμένων (εταιρίες διαχείρισης αερολιμένων ή κράτη). Ο μεγάλος 

αριθμός αεροπορικών εταιριών απευθύνεται σε λιγότερες αεροναυπηγικές 

εταιρίες ή εταιρίες διαχείρισης αερολιμένων, ο ανταγωνισμός είναι 

μικρότερος και οι προσφορές λιγότερες. Συνεπώς, μια μικρότερη ή νέο 

εισερχόμενη εταιρία στον κλάδο των αερομεταφορών δεν έχει μεγάλη 

διαπραγματευτική δύναμη ειδικά αν συγκρίνουμε τη δύναμη της με τη 

δύναμη μεγάλων υπαρχουσών εταιριών με μεγαλύτερη αγοραστική 

δύναμη τόσο σε στόλο όσο και σε υπηρεσίες. 

 

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

Οι αερομεταφορές αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου κλάδου των 

μεταφορών, επιβατικών και μη. Συνεπώς ο εν λόγω υπο-κλάδος 

«απειλείται» από τους υπόλοιπους. Σε ηπειρωτικό επίπεδο, οι μεταφορές 

με σύγχρονα τρένα υψηλών ταχυτήτων καθώς και οι οδικές συνδέσεις 

μεταξύ πόλεων και κρατών, οδηγούν το επιβατικό κοινό στο να επιλέγουν 

υπηρεσίες μεταφοράς του με άλλα μέσα πιο εύκολα και οικονομικά. Η 

διαδικασία της αερομεταφοράς του επιβατικού κοινού πολλές φορές δεν 

αποτελεί έξυπνη επιλογή καθώς τα αεροδρόμια βρίσκονται κατά κανόνα 

μακριά από τα κέντρα των πόλεων καθιστώντας τη διαδικασία χρονοβόρα 

όπως και η επιβίβαση στο αεροσκάφος και ο έλεγχος των αερολιμένων. 

Γεγονός όπως το προαναφερθέν οδηγεί το επιβατικό κοινό να επιλέγει 

πολλές φορές άλλα μέσα όπως τρένο ή λεωφορείο. Αντίστοιχα, σε μη 

ηπειρωτικό έδαφος, η επιλογή μεταφοράς επιβατών μέσω πλοίων διεκδικεί 
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μερίδιο αγοράς. Συμπερασματικά, τόσο μια υπάρχουσα όσο και μια νέο 

εισερχόμενη αεροπορική εταιρία καλείται να αντιμετωπίσει και την απειλή 

από υποκατάστατες υπηρεσίες. 

 

4.4. Ανάλυση SWOT  
 
Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος ενός κλάδου έτσι ώστε να επιλεχθεί και να χαραχθεί η 

πορεία που χρειάζεται να ακολουθήσει η εταιρεία ή ο κλάδος. Στην 

ανάλυση SWOT τα χαρακτηριστικά της εταιρίας ή του κλάδου χωρίζονται 

και μελετώνται σε 4 βασικές κατηγορίες: 

 

▪ Δυνατά Σημεία (Strengths) 

▪ Αδύναμα Σημεία (Weakness) 

▪ Ευκαιρίες (Opportunities) 

▪ Απειλές/Κίνδυνοι (Threats) 

 

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ελληνικών αερομεταφορών, τα δυνατά 

σημεία του κλάδου ποικίλουν. Η Ελλάδα κατέχει έναν από τους πιο νέους 

στόλους αεροσκαφών σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η 

χωρητικότητα αυτών ικανοποιεί τις ανάγκες των επιβατών και ειδικά τις 

περιόδους αύξησης κινητικότητας, η Αεροπορία Αιγαίου είναι σύμμαχος 

στην συμμαχία Star Alliance  όπου είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές 

συμμαχίες στον πλανήτη, οι πτητικές καθυστερήσεις είναι ελάχιστες, τα 

δρομολόγια και συνδέσεις είναι σωστά σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν 
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κάθε κοινό και το πιο σημαντικό αφορά στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 

της ΕΕ για το πτητικό έργο.  

 

Από την άλλη πλευρά, τα αδύναμα σημεία του κλάδου αφορούν στην 

χαμηλή ρευστότητα και οικονομικών γενικότερα  δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρίες στην Ελλάδα λόγω κυρίως της οικονομικής 

κρίσης. Τα αεροδρόμια επίσης στη χώρα δεν αποτελούν σε καμία 

περίπτωση πρότυπο υποδομών, γεγονός που φαίνεται να αλλάζει μετά τις 

επενδύσεις που γίνονται σε 14 τουλάχιστον από αυτά με την συμφωνία 

Fraport-κυβέρνησης. Τέλος, η γραφειοκρατία, τα υψηλά λειτουργικά 

κόστη και άλλοι σχετικοί παράγοντες αποτελούν επίσης αδυναμίες του 

κλάδου.  

 

Ποικίλουν ωστόσο και οι ευκαιρίες του κλάδου, όπως η υψηλή ζήτηση 

του επιβατικού κοινού για τις αερομεταφορές, κρατικές επιδοτήσεις για 

αεροπορικές συνδέσεις κεντρικών περιοχών της χώρας με άγονες γραμμές, 

μείωση κόστους σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο λόγω ενδεχόμενης 

ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, χαμηλότερες τιμές καυσίμων των 

αεροσκαφών καθώς και αναβάθμιση των υποδομών στο σύνολό τους σε 

όλη τη χώρα. Επίσης, έκτακτα πακέτα οικονομικής στήριξης για τον 

κλάδου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης όπως πανδημίες, lockdown και 

άλλα. 

 

Τέλος, οι απειλές και οι κίνδυνοι του κλάδου με πρωταγωνιστή φυσικά 

την νέα παγκόσμια πανδημία COV-ID19 και τις πολιτικές αποφάσεις που 

θα παρθούν για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού, οι αυξημένες 
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συναλλαγματικές επιβαρύνσεις, η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών και οι διεθνείς εξελίξεις αποτελούν στοιχεία που οφείλουν 

να μελετώνται και να θέτουν τον κλάδο σε ετοιμότητα. 

 

Αναλυτικά παρουσιάζονται τα στοιχεία και στο σχεδιάγραμμα παρακάτω. 

 

Εικόνα 6: Σχεδιάγραμμα Ανάλυσης SWOT Κλάδου Αερομεταφορών 

 

 

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου  
 
Στο παρόν κεφάλαιο θα ακολουθήσει η χρηματοοικονομική ανάλυση των 

εταιριών του κλάδου με βάση επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες, παρουσίαση ομαδοποιημένων ισολογισμών, κατανομή και 

κατηγοριοποίηση εταιριών και σχολιασμός των αποτελεσμάτων των 

δεδομένων. Τα δεδομένα ανακτήθηκαν από την εταιρία ICAP, και αφορούν 

τη περίοδο 2005-2019. Πίνακες, διαγράμματα τάσεων και διαγράμματα 

πίτας δίνονται και παρουσιάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

• Νέος στόλος αεροσκαφών

• Χωρητικότητα στόλου ικανή για κάλυψη επιβατικών αναγκών
• Star Alliance αεροπορική συµµαχία

• Ελάχιστα επίπεδα καθυστέρησης πτήσεων
• Αποτελεσµατικός σχεδιασµός δροµολογίων και συνδέσεων

• Δρακόντεια µέτρα ασφαλείας ΕΕ

• Υψηλή ζήτηση για αεροµεταφορές

• Κρατική ενίσχυση για συνδέσεις κεντρικών περιοχών και άγονων γραµµών

• Μείωση κόστους σε λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο λόγω ανάπτυξης

• Μείωση κόστους καυσίµων
• Αναβάθµ ιση και αύξηση υποδοµών
• Έκτακτα κρατικά πακέτα οικονοµ ικής στήριξης λόγω εκτάκτου ανάγκης

• Χαµηλά επίπεδα ρευστότητας λόγω οικονοµ ικών δυσκολιών (κρίση)

• Μη αναβαθµ ισµένες υποδοµές
• Γραφειοκρατία

• Υψηλά λειτουργικά κόστη

• Εµφάνιση πανδηµ ίας (COV-ID19)

• Πολιτικές Αποφάσεις

• Αυξηµένες συναλλαγµατικές επιβαρύνσεις

• Υψηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών
• Διεθνείς εξελίξεις



56 

 

κλάδου με σαφήνεια. Μετά το πέρας της ανάλυσης ακολουθεί σχολιασμός 

των αποτελεσμάτων. 

 

5.1. Αριθμοδείκτες Αεροπορικών Εταιρειών  
 

5.1.1. Αποδοτικότητα και Κερδοφορία 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας προσπαθούν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων στην επίτευξη 

του κεντρικού στόχου της, δηλαδή του κέρδους 

 

Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου μεικτού κέρδους ορίζεται από τη σχέση 

μεταξύ ακαθάριστων κερδών και των πωλήσεων μιας επιχείρησης, 

Εκφράζεται σε ποσοστιαία μορφή (%) και απεικονίζει το μεικτό περιθώριο 

κέρδους της επιχείρησης με το οποίο αυτή πουλά το προιόν ή τις 

υπηρεσίες της, την αποτελεσματικότητα εκμετάλλευσης και τον τρόπο που 

καθορισμού των τιμών. Συνεπώς, ο αριθμοδείκτης αυτός μας δίνει 

πρόσβαση στη πληροφορία που απαντά στο πόσο μπορούν να μειωθούν 

οι τιμές πωλήσεων των προιόντων χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ζημίες. Άρα 

λοιπόν, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη τόσο καλύτερα 

είναι και τα κέρδη, πράγμα που σημαίνει πως η επιχείρηση είναι σε θέση 

να διαχειριστεί καλύτερα πιθανές αυξήσεις κόστους παραγωγής. Πιο 

απλά, ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα της εκάστοτε 

διοίκησης να αγοράζει φθηνά και να πουλά σε υψηλότερες τιμές.   

 

Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους εκφράζει το μέτρο της 

συνολικής αποδοτικότητας μιας επιχείρησης-οικονομικής μονάδας σε 
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σχέση με τα συνολικά της έσοδα και κατά συνέπειας αποτελεί πληροφορία 

καίριας σημασίας για τους αντίστοιχους μετόχους. Υπολογίζεται από τον 

λόγο των καθαρών κερδών προς το ποσοστό πωλήσεων. Ο εκάστοτε 

αναλυτής μιας οικονομικής κατάστασης οφείλει να αξιολογεί το 

αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη ως πληροφορία που συγκρίνεται με το 

περιθώριο μεικτού κέρδους. Επίσης, αριθμοδείκτης εκφράζει την 

ικανότητα μιας οικονομικής μονάδας να αντιμετωπίζει κάποια πιθανή 

δυσμενή συνθήκη (πόλεμος τιμών, μείωση ζήτησης και άλλα).  

 

Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου λειτουργικών κερδών εκφράζει το 

ποσοστό λειτουργικών κερδών ως προς το ποσοστό πωλήσεων μιας 

επιχείρησης. Το αποτέλεσμά του αποτελεί κριτήριο της αποδοτικότητας 

της λειτουργίας  μιας επιχείρησης, ωστόσο η ερμηνεία και η χρήση του ως 

πληροφορία απαιτεί προσοχή αφού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια την επιχείρηση, έτσι τα 

αποτελέσματα του αριθμοδείκτη αυτού ενδέχεται να μην είναι ικανά για 

χρήση ή λήψη αποφάσεων.  

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εκφράζει την 

δυναμική κερδοφορίας μιας επιχείρησης και απαντά στο κατά πόσο 

επιτεύχθηκαν οι επιχειρησιακοί στόχοι από τη χρήση των μετοχικών 

κεφαλαίων ή απλούστερα εκφράζει την αποτελεσματικότητα 

εκμετάλλευσης των κεφαλαίων.   Υπολογίζεται από τη σχέση μεταξύ 

καθαρών κερδών και των ιδίων κεφαλαίων. Σε επίπεδο επιχείρησης- 

οικονομικής μονάδας, η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται και 
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συγκρίνεται με την αντίστοιχη μέση αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 

επίπεδο κλάδου που ανήκει η εκάστοτε επιχείρηση. 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 

πρόκειται για τη προσέγγιση του δείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων προς 

τα διαρκή απασχολούμενα κεφάλαια και όχι τα συνολικά κεφάλαια.  

Συνεπώς, υπολογίζεται από τον λόγο κερδών προ φόρων προς το ποσοστό 

διαρκών κεφαλαίων. 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετράει την απόδοση 

των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και επιτρέπει 

την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης 

δείχνει την ικανότητά μιας εταιρίας να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και 

να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, 

ανταμείβοντάς τα ανάλογα. Υπολογίζεται από τον λόγο καθαρών κερδών 

χρήσης προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσματα του κλάδου των 

ελληνικών αερομεταφορών για τα έτη 2005 έως και 2019 όπως αυτά 

καταγράφηκαν για την διαγραμματική απεικόνιση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης του κλάδου. 

 
Πίνακας 18: Αεροπορικές Μεταφορές, Αποδοτικότητα και Κερδοφορία 

2005-2011 
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Πίνακας 19: Αεροπορικές Μεταφορές, Αποδοτικότητα και Κερδοφορία 

2012-2019 

 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία των παραπάνω 

πινάκων σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ελληνικών αερομεταφορών για τα 

έτη 2005 έως 2019. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι τάσεις των 

περιθωρίων μικτού κέρδους, λειτουργικού κέρδους, καθαρού κέρδους και 

τέλος η αποδοτικότητα ενεργητικού.  

 

Γράφημα 6: Αεροπορικές Μεταφορές, Τάσεις Αριθμοδεικτών 2005-2019 
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Όπως φαίνεται από τις παραπάνω γραμμές τάσεων, όλοι οι αριθμοδείκτες 

φαίνονται να παρουσιάζουν απότομη πτώση μετά το έτος 2007-αρχές 

2008 πράγμα που εξηγείται σε εθνικό επίπεδο λόγω της οικονομικής 

κρίσης που ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα στη χώρα μας το έτος 2008. Το 

μέγιστο περιθώριο μικτού κέρδους φαίνεται να υφίσταται το έτος 2007 και 

μάλιστα σε ποσοστό περίπου 70%. Από το έτος 2012 έως το 2019 φαίνεται 

να αυξάνονται οι τιμές των αριθμοδεικτών με μια εξαίρεση την περίοδο 

2015-2016 όπου η Ελλάδα βρέθηκε σε καθεστώς “capital controls” λόγω 

της τρέχουσας πολιτικής και οικονομικής αστάθειας μετά την ανακοίνωση 

του δημοψηφίσματος το καλοκαίρι του 2015 οπού οι αγορές προφανώς 

και επηρεάστηκαν λόγω των τότε εξελίξεων. 

 

Παρακάτω δίνεται η διαγραμματική αναπαράσταση της αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων για τα έτη 2005 έως και 2019. 

 

Γράφημα 7: Αεροπορικές Μεταφορές, Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 
2005-2019 
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Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, και πάλι την περίοδο της ελληνικής 

οικονομικής κρίσης (2008-2012) η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων δίνει 

αρνητικές τιμές ενώ από τα έτη 2012 έως 2014 παρουσιάζει ανοδική 

πορεία με εξίσου πτώση των ποσοστών το έτος 2015 και από το 2016 έως 

το 2019 και πάλι σταθερή άνοδο που όμως δεν έφτασε τα επίπεδα του 

πρώτου εξαμήνου του έτους 2015. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία περιθωρίου καθαρού κέρδους 

και πάλι για τα έτη 2005 έως και 2019. 

 

Γράφημα 8: Αεροπορικές Μεταφορές, Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 
2005-2019 
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εκτοξεύθηκε σε σύγκριση με κάθε άλλο έτος της συγκεκριμένης περιόδου 

που μελετάται. 

 

5.1.2. Ρευστότητα 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το μέτρο ρευστότητας 

μιας επιχείρησης και το περιθώριο ασφαλείας, ώστε αυτή να είναι σε θέση 

να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών υποχρεώσεων που 

απαιτούνται. Όσο πιο προβλέψιμες είναι οι εισροές χρημάτων μιας 

επιχείρησης τόσο είναι γενικότερα αποδεκτός ένας πιο χαμηλός δείκτης, 

αν και αυτό είναι συνάρτηση κυρίως του κλάδου στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση. Ορίζεται από τον λόγο του συνόλου του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει τη σχέση των 

ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Προκειμένου να θεωρείται 

ικανοποιητική η άμεση ρευστότητα ο δείκτης πρέπει να παίρνει τιμή 

μεγαλύτερη από 1. 

 

Γράφημα 9: Αεροπορικές Μεταφορές, Γενική Ρευστότητα 2005-2019 
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Γράφημα 10: Αεροπορικές Μεταφορές, Άμεση Ρευστότητα 2005-2019 
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πλησιάζει τα ικανοποιητικά επίπεδα σε όλη τη περίοδο που αναλύεται 

εκτός της διετίας 2005-2006 και πάλι, τα έτη 2007-2009, 2011, 2013 και 

2019 η άμεση ρευστότητα κρίνεται ικανοποιητική. 

 

5.1.3. Δραστηριότητα 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) χρησιμοποιούνται 

για να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στη 

χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή είναι 

ικανοποιητική ή όχι η αξιοποίησή τους. Όσο πιο εντατική είναι η χρήση 

τους τόσο πιο ωφέλιμο είναι. Με άλλα λόγια, προσδιορίζουν σε ποιο βαθμό 

τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μετατρέπονται σε ρευστά. 

 

Ένας αριθμοδείκτης δραστηριότητας είναι ο μέσος όρος προθεσμίας 

είσπραξης απαιτήσεων ημερησίως. Στο παρακάτω γράφημα δίνονται 

οι τιμές του αριθμοδείκτη αυτού τη περίοδο 2005-2019. 

 

Γράφημα 11: Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες) 
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H τιμή του αριθμοδείκτη αυτού όσο μικρότερη τιμή παίρνει τόσο 

μικρότερο χρόνο δέσμευσης κεφαλαίων ικανών να χρησιμοποιηθούν σε 

κερδοφόρες επενδύσεις και μείωση ρίσκου ζημιών από επισφαλείς 

πελάτες συνεπάγεται. Από το έτος συνεπώς 2015 και μετά παρατηρείται 

πτώση, γεγονός που σημαίνει πως όλο και περισσότερα κεφάλαια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για κερδοφόρες επενδύσεις.  

 

Ο αριθμοδείκτης μέσου όρου προθεσμίας εξόφλησης υποχρεώσεων 

(ημερησίως) προσδιορίζει λοιπόν την πολιτική της ως προς τη πληρωμή 

των αγορών της. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του αριθμοδείκτη 

τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση αφού αυτό το γεγονός μετριάζει τη 

πίεση στην εκάστοτε επιχείρηση. Παρακάτω δίνονται οι τιμές του 

αριθμοδείκτη για τον κλάδο για την αντίστοιχη περίοδο. 

 

Γράφημα 12: Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών και 
Πιστωτών (Ημέρες) 
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Όπως φαίνεται λοιπόν από τις τιμές παραπάνω από το 2008 και έπειτα ο 

αριθμοδείκτης μέσου όρου προθεσμίας εξόφλησης υποχρεώσεων 

(ημερησίως) σημειώνει σημαντική πτώση, γεγονός που ωστόσο συνδέεται 

θετικά με τις τιμές του αριθμοδείκτη είσπραξης αφού οι τιμές του δεύτερου 

είναι μεγαλύτερες από τον πρώτο στα αντίστοιχα διαστήματα. Αυτή η 

διαφορά στις τιμές των 2 αριθμοδεικτών δηλώνουν πως η επιχείρηση ή ο 

κλάδος έχουν περιθώριο να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους σε χρόνο 

μεγαλύτερο από το χρόνο είσπραξης. Συνεπώς, ο κλάδος δεν χρειάζεται να 

διατηρεί σημαντικά χρηματικά κεφάλαια για να είναι ασφαλής και να 

πληρώνει έγκαιρα τις εκάστοτε υποχρεώσεις. 

 

5.1.4. Διάρθρωση Κεφαλαίων και Βιωσιμότητα 

Οι αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

(Financial structure and viability ratios) εκτιμούν τη μακροχρόνια 
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ικανότητα μια επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της καθώς 

και το βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της.  

 

Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής κατάστασης μιας 

επιχείρησης μακροπρόθεσμα περιλαμβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης 

των κεφαλαίων της. Ο όρος διάρθρωση κεφαλαίων χρησιμοποιείται, για να 

περιγράψει το είδος και τη σχέση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης, π.χ. 

τα ίδια κεφάλαια ή μόνιμα, και τις υποχρεώσεις της (βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες). Τα ίδια κεφάλαια θεωρούνται μόνιμα κεφάλαια και 

εκτίθενται σε περισσότερους κινδύνους απ’ ό,τι τα δανειακά, διότι αν μια 

επιχείρηση αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων της 

(τόκοι και κεφάλαιο), αυτό γίνεται σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων της. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των 

κεφαλαίων μιας επιχείρησης τόσο περισσότερο χρεωμένη είναι η 

επιχείρηση και τόσο μεγαλύτερες είναι οι σταθερές επιβαρύνσεις και 

υποχρεώσεις για την εξόφληση των δανειακών κεφαλαίων. Τέλος, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι, αφού οι διάφορες πηγές κεφαλαίων έχουν 

διαφορετικό κόστος χρήσης, είναι ευθύνη της διοίκησης να εντοπίζει τυχόν 

ευκαιρίες, προκειμένου να αντικαθιστά τα υψηλού κόστους κεφάλαια με 

άλλα χαμηλότερου κόστους. 

 

Γράφημα 13: Αεροπορικές Μεταφορές, Κεφαλαιακή Δομή και 
Βιωσιμότητα, Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 2005-2019 
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Συνεπώς, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα παραπάνω, υπολογίζεται ο λόγος 

ξένων προς ιδίων κεφαλαίων εάν διαιρέσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων 

(μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) με το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων.  

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. 

Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιμήσουν 

τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και 

από την διοίκηση και τους μετόχους της επιχείρησης για να διαπιστώσουν 

το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης. Τα 

έτη 2010, 2011, 2012 και 2019 φαίνεται πως ο κλάδος είναι 2 φορές 

περίπου περισσότερο υπερχρεωμένος από την υπόλοιπη περίοδο που 

αναλύεται εκτός από τη διετία 2007-2008 όπου παρουσιάζονται τα 

χαμηλότερα επίπεδα χρήσης κεφαλαιακής μόχλευσης. 
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5.2. Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί - Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 
2014-2019 

 
Οι ισολογισμοί τέλους χρήσης ή αλλιώς καταστάσεις χρηματοοικονομικής 

θέσης είναι οι καταστάσεις που παρουσιάζουν και στην ουσία ορίζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις οικονομικών μονάδων για κάποια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο (πραγματώνονται σε ετήσια βάση) και η αξία αυτών 

εμφανίζεται σε ενιαίο νόμισμα. 

 

Τα πρότυπα λογιστικής στην Ελλάδα που αφορούν στους ισολογισμούς 

των επιχειρήσεων συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα λογιστικής και 

απαιτούν την καταχώρηση πληροφοριών και δεδομένων των παρακάτω 

στοιχείων: 

• Καθαρά Πάγια 

• Αποθέματα 

• Απαιτήσεις  

• Ταμείο-Τράπεζες 

• Σύνολο Ενεργητικού 

• Ίδια Κεφάλαια 

• Μέσο-/Μάκρο- Υποχρεώσεις και Προβλέψεις 

• Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

• Σύνολο Παθητικού 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί 

του κλάδου των Ελληνικών αερομεταφορών (όλες οι εταιρίες που 

απαρτίζουν τον κλάδο) για τα έτη 2014-2019. 
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Πίνακας 20: Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί του Κλάδου 2014-2019 

 
 
Πιο αναλυτικά, σε βάθος 6εατίας φαίνεται ότι αυξήθηκαν σχεδόν στο 

διπλάσιο τα καθαρά πάγια των εταιριών που απαρτίζουν τον κλάδο γεγονός 

που όπως φαίνεται προκύπτει κυρίως από τις επενδύσεις που έγιναν σε 

κτήρια και εγκαταστάσεις. Το σύνολο των αποθεμάτων φαίνεται να μένει 

σε σταθερά επίπεδα για όλα τα έτη εκτός του έτους 2018 που φαίνεται να 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη αύξηση αποθεμάτων. Οι απαιτήσεις 

παρουσιάζουν αυξομειώσεις με ελάχιστες απαιτήσεις για το 2014 και 

μέγιστες το 2018. Σε ό,τι αφορά ταμεία και τράπεζες, οι απαιτήσεις σε 

βάθος της εξεταζόμενης περιόδου φαίνεται να υπερδιπλασιάστηκαν το έτος 

2019 όπου και παρατηρείται η μέγιστη τιμή, ενώ η ελάχιστη παρατηρείται 

το έτος 2015. Η ίδια περίπου συμπεριφορά παρατηρείται και στις 
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μεταβολές του συνόλου ενεργητικού και στις τιμές ιδίων κεφαλαίων. Οι 

μέσο-/μάκρο- υποχρεώσεις και προβλέψεις σε βάθος 6ετίας φαίνονται να 

υπέρ τριπλασιάζονται το έτος 2019, ωστόσο την πενταετία 2014-2018 

παρατηρείται σταθερή φθίνουσα μεταβολή με το έτος 2019 να αλλάζει 

πλήρως τα δεδομένα. Τέλος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και 

το σύνολο παθητικού φαίνονται εξίσου να μεταβάλλονται με αύξων ρυθμό 

με τις τιμές αυτών το 2019 να είναι περίπου διπλάσιες από το έτος 2014.   

 

5.3. Κατάταξη των Αεροπορικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων 
Λογαριασμών  

 
Στο παρόν υπο-κεφάλαιο γίνεται αναφορά και διαγραμματική κατάταξη 

των αεροπορικών εταιριών βάσει συγκεκριμένων λογαριασμών. Πιο 

συγκεκριμένα, κατατάσσονται οι αεροπορικές εταιρίες με βάση το 

προσωπικό που απασχολούν, τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρου 

εισοδήματος. Κατηγοριοποιούνται επίσης οι εταιρίας με βάση το μέγεθος 

τους και το αν είναι κερδοφόρες ή ζημιογόνες. 

 
Στο γράφημα παρακάτω δίνονται οι 10 κορυφαίες ελληνικές εταιρίες με 

βάση το προσωπικό που απασχολούν. Η αεροπορία Αιγαίου είναι η 

κορυφαία όλων με σημαντική διαφορά, ακολουθούν οι Ολυμπιακές 

Αερογραμμές, η Εllinair και η Skyexpress. Τα δεδομένα αφορούν το έτος 

2018. 

 

 

Γράφημα 14: Οι κορυφαίες 10 Εταιρείες με βάση το Προσωπικό στο 
2018 
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Οι 10 κορυφαίες ελληνικές εταιρίες με βάση το κέρδος προ φόρου 

εισοδήματος για το έτος 2018 παρουσιάζονται στο διάγραμμα παρακάτω. 

Η Αεροπορία Αιγαίου και πάλι πρώτη με διαφορά, οι Ολυμπιακές 

Αερογραμμές ακολουθούν και έπειτα οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης 

Goldair και Gold Star Aviation. 

 

 

 

 
Γράφημα 15: Οι κορυφαίες 10 Εταιρείες με βάση το κέρδος προ φόρου 

εισοδήματος στο 2018 
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OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε.

SKY EXPRESS ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ELLINAIR Α.Ε.

OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
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To 45% των ελληνικών αεροπορικών εταιριών ανήκουν στη κατηγορία των 

«πολύ μικρών αεροπορικών εταιριών», το 35% ανήκουν στη κατηγορία των 

«απροσδιορίστου μεγέθους εταιρειών», το 10% ανήκουν στις «μικρές 

εταιρίες», το 8% ανήκουν στις «μεσαίες εταιρίες» ενώ μόλις το 2% ανήκουν 

στη κατηγορία των «μεγάλων εταιριών». Το παρακάτω διάγραμμα πίτας 

παρουσιάζει αναλυτικά. 

 
Γράφημα 16: Μέγεθος Εταιρείας (ποσοστά %) 
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Τέλος, το 49% των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών φαίνεται να 

εμφανίζει ζημίες έναντι του 51% αυτών οι οποίες είναι κερδοφόρες. Το 

διάγραμμα πίτας παρακάτω παρουσιάζει εξίσου αναλυτικά. 

 
Γράφημα 17: Κερδοφόρες vs Ζημιογόνες Εταιρίες 
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Οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες αποτελούν δείκτες του 

οικονομικού κύκλου της επιχείρησης και παρουσιάζουν την μεταβολή της 

αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών αυτών είναι να μετρηθεί η 

δραστηριότητα των ερευνώμενων κλάδων υπηρεσιών στην αγορά, σε όρους 

που αφορούν την αξία. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά 

εκείνα ποσά που τιμολογήθηκαν από την εκάστοτε επιχείρηση κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών που σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετες 

πιθανές επιδοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει ο ΦΠΑ 

και άλλοι συναφείς φόροι έκπτωσης που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο 

εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και οι φόροι των αγαθών ή των υπηρεσιών 

που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται 

άλλα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τυχόν χρηματοοικονομικά έσοδα και 

άλλα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης. Στο παρακάτω γράφημα 

κατανέμονται οι 10 κορυφαίες ελληνικές αεροπορικές εταιρίες με βάση 

τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2018. 

 
Γράφημα 18: Οι κορυφαίες 10 Εταιρείες με βάση τον Κύκλο Εργασιών 

στο 2018 
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Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον Τομέα Μεταφορών καταρτίζεται σε 

τριμηνιαία βάση, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) του 

Συμβουλίου 1165/98, «περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών» και των 

απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

1158/05 που τροποποιεί και συμπληρώνει τον αρχικό Κανονισμό 

1165/98. 

 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) χρησιμοποιούνται, 

για να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης στη 

χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή είναι 

ικανοποιητική ή όχι η αξιοποίησή τους. Το διάγραμμα παρακάτω 
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κατατάσσει τις ελληνικές αεροπορικές εταιρίες με βάση τη δραστηριότητά 

τους δίνοντας μας τις απαραίτητες πληροφορίες για να μετρηθεί και ο 

βαθμός αποτελεσματικότητας αυτών. 

 
Γράφημα 19: Κατανομή Εταιριών βάσει Δραστηριότητας 

 
Τέλος, παρουσιάζεται το ποσοστιαίο διάγραμμα κατανομής των ελληνικών 

αεροπορικών εταιρειών με βάση τον κύκλο εργασιών ανά δραστηριότητα. 

Το σχεδόν απόλυτο ποσοστό της τάξης του 99,91% αφορά αεροπορικές 

εταιρείες που μεταφέρουν επιβατικό κοινό. 

 
Γράφημα 20: Κατανομή Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα 
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6. Συμπεράσματα - Προοπτικές και προτάσεις πολιτικής 
 

6.1. Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο των Ελληνικών 
Αερομεταφορών  

 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και 

συγκεκριμένα αναφερόμενοι στην εμφάνιση του νέου ιού COV-ID19, η 

οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο πλήττεται λόγω των πολιτικών 

αποφάσεων που πάρθηκαν για λόγους υγειονομικής προστασίας των 

πολιτών. Τα σύνορα των κρατών παρέμειναν κλειστά και σχεδόν όλες οι 

αεροπορικές εταιρίες παγκοσμίως καθήλωσαν το μεγαλύτερο μέρος του 

στόλου τους με στόχο την μείωση ή και καθολική απαγόρευση της 

κινητικότητας επιβατών προκειμένου να μειωθεί η διασπορά της 

πανδημίας. 
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Περιγράφοντας την κατάσταση από οικονομικής πλευράς, εταιρίες 

πτώχευσαν, εργατικό δυναμικό απολύθηκε, τα αεροδρόμια παρέμειναν 

κλειστά για μήνες και τα αεροσκάφη είχαν καθηλωθεί στο έδαφος. 

 

6.2. Εκτιμήσεις ΙΑΤΑ για τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
Οι έως τώρα εκτιμήσεις της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) δεν 

προβλέπουν ότι η κατάσταση θα επανέλθει στα φυσιολογικά της επίπεδα 

πριν από το έτος 2023 σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια και το πτητικό έργο 

γενικότερα.  

 

Οι πρώτες εκτιμήσεις αφορούν στο έτος 2021 όπου σε σύνολο 290 

αεροπορικών εταιρειών εκτιμάται πως η επιβατική κίνηση θα σημειώσει 

πτώση ύψους 24% σε σχέση με το έτος 2019. Το αποτέλεσμα αυτό 

προέρχεται από τον υπολογισμό του δείκτη RPK (Revenue passenger per 

kilometer) όπου υπολογίζεται ο λόγος εσόδων ανά χιλιομετρικό επιβάτη. 

Η πιο απαισιόδοξη εκτίμηση για τον δείκτη RPK προβλέπει μείωση ύψους 

34% για το 2021 σε σχέση με το 2019. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από 

τις πολιτικές αποφάσεις που θα παρθούν σε σχέση με την πανδημία και 

το κατά πόσο γρήγορα θα ανοίξουν και πάλι οι χώρες τα σύνορά τους για 

την ελεύθερη πρόσβαση των ταξιδιωτών. Στον πίνακα παρακάτω 

καταγράφονται οι προβλέψεις του ΙΑΤΑ για τις αερομεταφορές των 

μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.  

Πίνακας 21: Προβλέψεις ΙΑΤΑ για τις Αερομεταφορές σε Παγκόσμιο 
Επίπεδο 
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Πέραν των εκτάκτων μέτρων των κυβερνήσεων των χωρών, ο φόβος των 

ανθρώπων για τα ταξίδια είναι έντονος. Σύμφωνα με στοιχεία 

δημοσκόπησης του ΙΑΤΑ, το 58% των ερωτηθέντων ατόμων δήλωσε μη 

πρόθυμο να ταξιδέψει καθώς επίσης και ότι θα μείωνε τις μετακινήσεις 

του στα απαραίτητα. Το 69% επίσης δήλωσε ότι δεν θα ταξίδευε αν έπειτα 

από το ταξίδι επρόκειτο να ακολουθήσει καραντίνα 14 ημερών. 

 

6.3. Προτάσεις πολιτικής για την Ενίσχυση και την Οικονομική 
Στήριξη του Κλάδου 

 
Στην Ελλάδα, μια σειρά από παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κλάδου 

των αεροπορικών εταιριών φαίνεται να προτείνεται προκειμένου να σωθεί 

ο κλάδος. Παρέμβαση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο θα 

διατεθεί για την στήριξη των αεροπορικών εταιριών επιβατικής και 

επίγειας εξυπηρέτησης όπως αυτό ανακοινώθηκε από τα υπουργεία 

Οικονομικών, Εργασίας και Υποδομών-Μεταφορών. Η στήριξη αφορά όλο 

τον κλάδο, το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου ορίζεται σε 306 

εταιρίες και το εργατικό δυναμικό σε 11.000 εργαζόμενους. Να σημειωθεί 

πως οι αερομεταφορές συμβάλουν στο 80% των τουριστικών εσόδων, αφού 
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ετησίως πάνω από 18 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τουρίστες 

του εξωτερικού που εισέρχονται στη χώρα αεροπορικώς.  

 

Πιο αναλυτικά και ξεκινώντας από τη περίοδο μετά τον Μάιο του 2020, τα 

μέτρα αφορούν στα παρακάτω: 

 

Επέκταση μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο μετά τον Μάιο 

2020 

Τα οριζόντια μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την πρώτη 

φάση αντιμετώπισης της κρίσης συνεχίζονται και μετά τον Μάιο, 

εστιάζοντας κυρίως στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος και 

περιλαμβάνει, φυσικά, και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των 

αερομεταφορών. Πρόκειται για μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

 

-Προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των 

επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, μέτρο που 

αφορά τη περίοδο μέχρι και τον Ιούλιο 2020. 

 

-Έκπτωση τάξης του 40% σε όλα τα ενοίκια των επιχειρήσεων, μέχρι και 

τον Αύγουστο 2020, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε 

προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας τους μετά τον μήνα Μάιο του 

2020. 

 

Προβλέπεται ότι η χρήση της έκτακτης αποζημίωσης ειδικού σκοπού που 

θα ασκήσουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει 



82 

 

κόστος ύψους περίπου 22 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας επίσης λάβει 

υπόψιν και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος. 

 

Το Πρόγραμμα Συν-Εργασία 

Το πρόγραμμα Συν-Εργασία θα αφορά την περίοδο από την 15η Ιουνίου 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020. Επιπλέον, προβλέπονται 

επιδοτήσεις για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (τόσο εργοδότη όσο 

και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν θα απασχολούνται οι 

εκάστοτε εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτή την παρέμβαση εκτιμάται να 

είναι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, έως και τον μήνα Δεκέμβριο του 

2020. 

 

Ειδικά μέτρα φορολόγησης πτητικού προσωπικού 

Αντί για φορολόγηση στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ένας 

ειδικός συντελεστής ύψους 15% για τον φόρο των μισθωτών υπηρεσιών των 

πιλότων αεροσκαφών, των πληρωμάτων καμπίνας και των τεχνικών 

αεροσκαφών, όπως αυτό ισχύει και για τη φορολόγηση ναυτικών. Κάτι 

τέτοιο θα οδηγήσει σε μειώσεις του μισθολογικού κόστους των εταιριών του 

συγκεκριμένου κλάδου, με εξοικονόμηση ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ 

ανά έτος. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως αυτό αποτελεί ένα μόνιμο 

μέτρο. 

 

Αποζημίωση για πτήσεις Απριλίου-Μαΐου με 20 ευρώ ανά 

προσφερόμενη επιβατική θέση (συν ΦΠΑ) 

Για κάθε πτήση εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών συνδέσεων, για τις 

οποίες έχουν επιβληθεί τυχόν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
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καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, 

επιπλέον αντιστάθμισμα στις συγκεκριμένες πτήσεις, που ανέρχεται στο 

ποσό των είκοσι ευρώ ανά προσφερόμενη επιβατική θέση, συν τον 

αναλογούντα ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου των αερομεταφορών από την 

παρούσα διάταξη εκτιμάται  πως θα ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές 

Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 

από αρχές Ιουνίου έως και τέλος Οκτωβρίου του 2020, εκτιμάται να έχει 

θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η απώλεια δημοσίων εσόδων 

από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται, έχοντας λάβει υπόψιν και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την παρούσα φάση, στα 

30 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Επομένως, η ειδική αυτή στήριξη αυτού του τόσο σημαντικού κλάδου για 

τον ελληνικό τουρισμό και τους αντίστοιχους κλάδους που επηρεάζονται 

από αυτόν (όπως εστίαση, ψυχαγωγία και εμπόριο σε τουριστικές περιοχές 

κ.λπ.) αλλά και την οικονομία της χώρας στο σύνολό της, θα ανέλθει στο 

ποσό των 115 εκατομμυρίων ευρώ κατά προσέγγιση. 

 

Επίσης, στην ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζεται ότι ο κλάδος των 

αερομεταφορών θα έχει πρόσβαση (όπως βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι 

κλάδοι της οικονομίας μας) στα εργαλεία ρευστότητας που η κυβέρνηση 

έχει ανακοινώσει.  
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Για τη διαμόρφωση αυτού του ειδικού πλαισίου έχουν ληφθεί υπόψιν ‘ότι 

ο κλάδος των αερομεταφορών απαρτίζεται από 306 εταιρίες και 11.000 

απασχολούμενους και η συστημική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι 

το 82-85% των τουριστικών εσόδων της χώρας προέρχεται από τους ξένους 

τουρίστες που επισκέπτονται με αεροπλάνο την Ελλάδα και 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των αεροδρομίων, οι ελληνικές εταιρίες του 

κλάδου έδιναν σημαντικά καλές επιδόσεις ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, 

χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις στη χώρα μας. Γι’ 

αυτό το λόγο, δεν απαιτούνται τεράστια ποσά στήριξης, ούτε άμεσες 

κεφαλαιακές ενισχύσεις, όπως αυτό απαιτήθηκε να συμβεί σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην χώρα 

μας επανέρχεται σταδιακά από τις αρχές Μαΐου, μετά την άρση της 

καραντίνας, ενώ η χώρα μας αρχίζει να υποδέχεται τουρίστες και από το 

εξωτερικό από τα μέσα του Ιουνίου 2020. 

 

6.4. Προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη των Ελληνικών 
Αερομεταφορών 

 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση στην Ευρώπη σε όρους πλήθους 

αεροπορικών συνδέσεων. Η αεροπορικές συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 

106% το 2018 από το 2013. Δεδομένης της υψηλής συνεισφοράς του 

κλάδου στην ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά στο ΑΕΠ και στην 

σημαντική απασχόληση εργατικού δυναμικού, παρουσιάζονται οι 

παρακάτω προτάσεις με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου των ελληνικών 

αερομεταφορών. 

 
1. Εκσυγχρονισμός του εθνικού εναέριου χώρου   και συστημάτων 

αποσκοπώντας στη   βελτίωση διαχείρισης της εναέριας 
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κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων 

ειδικά στις περιόδους με αυξημένη ζήτηση και κινητικότητα.  

 

2. Η Ελλάδα οφείλει να ασκεί έλεγχο στον κλάδο των αερομεταφορών 

ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές χρεώσεις σε ναύλους και 

υπηρεσίες αεροδρομίου. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί κίνηση καίριας 

σημασίας αφού σχεδόν όλα τα ελληνικά αεροδρόμια σήμερα 

βρίσκονται σε καθεστώς ιδιωτικής διαχείρισης.  

 

3. Βελτίωση σε όρους κόστους-αποδοτικότητας στα αεροδρόμια της 

χώρας. 

 

4. Οι υποδομές της χώρας που χρησιμοποιεί ο κλάδος (τερματικοί 

σταθμοί, αεροδιάδρομοι, χώροι αναμονής επιβατών και άλλα) 

χρήζουν αναπτυξιακού σχεδίου ώστε να βρίσκεται ο κλάδος σε 

ετοιμότητα να καλύψει μελλοντικές αυξήσεις στη ζήτηση.  

 
5. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και 

κρατικών φορέων ώστε να επιβεβαιώνεται πως οι υποδομές είναι 

ικανές να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να κατατίθεται σχετικό πλάνο δράσεων ώστε 

να επιλύονται τυχόν προβλήματα. 

 

Η αξιοπιστία του κλάδου των αερομεταφορών καθώς και οι υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουν αποτελούν στοιχεία καίριας σημασίας 

για την ανάπτυξη του κλάδου και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. 
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Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία βασίζεται οικονομικά στον τουρισμό 

σε μεγάλο επίπεδο καθώς και αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων, οι 

αερομεταφορές οφείλουν να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους 

ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και να μεταφέρουν τους 

επιβάτες με ασφάλεια και άνεση στον προορισμό τους. 
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