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"The quality of the box matters little. Success 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εκτιμώντας τη σημαντικότητα της αεροπορικής εκπαίδευσης και των σχολών αυτών 

στην εξέλιξη του κλάδου αερομεταφορών και δεδομένης  της έλλειψης ερευνητικού 

ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 

εκτιμήσει την ελκυστικότητα της αγοράς των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, μέσω της ανάλυσης των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

σχολών (PEST analysis), των συντελεστών της αγοράς (Porter analysis) και της 

ανάλυσης των ανταγωνιστών, και να ερευνηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

πιλότων όπως και οι επιδιώξεις τους μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους.  

Η ανάλυση της ελκυστικότητας της αγοράς έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής 

έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε βάθος με τους ιδιοκτήτες 

δυο σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης, την Global Aviation στην Αθήνα και την ΤΑΕ 

Αviation στη Θεσσαλονίκη. Οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων πιλότων και η άποψη τους 

για την ποιότητα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διερευνήθηκαν με τη μέθοδο της 

ποσοτικής έρευνας και τη χρήση ερωτηματολογίου κλίμακας Likert. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε δύο σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης, την Global Aviation, στα 

Μέγαρα Αττικής και την Egnatia Aviation στην Καβάλα με τη συμμετοχή 53 

εκπαιδευόμενων πιλότων, ηλικίας από 18 έως 55. Για την αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s α.  

Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν πέντε παράγοντες εκ των οποίων οι δύο 

κρίθηκαν αναξιόπιστοι, συγκεκριμένα ο παράγοντας ‘κριτήρια επιλογής σχολής’ και ο 

παράγοντας ‘εκτίμηση κόστους εκπαίδευσης’. 

Συμπερασματικά, η ποιοτική έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει ολιγοπωλιακός 

ανταγωνισμός με μικρή ένταση, δρώντας ανασταλτικά στην εξέλιξη του κλάδου. Τα 

οικονομικά προβλήματα, η πολιτική αστάθεια τη Ελλάδας και οι ελάχιστες ευκαιρίες 

απασχόλησης για πιλότους υπονομεύουν την ανάπτυξη των σχολών. Τα αποτελέσματα 

της ποιοτικής έρευνας κατέδειξαν ότι τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ 

προσωπικότητας, καθώς επίσης και το ανώτατο επίπεδο αγγλικών είναι αναγκαία για τη 

διαδικασία επιλογής των κατάλληλα εκπαιδευόμενων πιλότων και ότι η διαχείριση των 

πόρων του πληρώματος στα πλαίσια της εκπαίδευσης λειτουργεί θετικά στην 

αποδοτικότητα των πτήσεων. 
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ABSTRACT 

Taking into consideration, the significance of aviation training for the development 

of the air transport sector and regarding the lack of interest for further research upon the 

Greek market, the purpose of this study is to assess the attractiveness of the market of 

aviation academies in Greece, through PEST analysis, Porter analysis and competition 

analysis, and to investigate the students’ needs and their aspirations after the end of their 

education. 

The analysis of the attractiveness of the market was conducted through qualitative 

research, with interviews in depth of the owners of two aviation academies, the Global 

Aviation Academy in Athens and the ΤAE Aviation Academy in Thessaloniki. The 

students’ needs and their perspective of the quality of the education in Greece were 

investigated though quantitative research, using a questionnaire following a Likert 

scale. The survey was conducted in two aviation academies, Global Aviation Academy, 

in Athens and the Egnatia Aviation Academy in Kavala. In the research participated 53 

pilot trainees, aged from 18 to 55. The reliability of the questionnaire, was tested using 

the index Cronbach's a. 

The factor analysis revealed five factors. Two of them were considered unreliable. 

Particularly the unreliable factors were the factor 'selection criteria of an aviation 

academy' and the factor 'cost valuation'. 

In conclusion, the qualitative research revealed that there is an oligopolistic 

competition with low intensity in Greek market, which acts against the development of 

the market. The economic problems, the political instability in Greece and the few 

employment opportunities are undermining the development of aviation academies. The 

results of the qualitative research revealed that the psychometric tests and the 

personality tests, as well as a proficiency level of English are necessary for the selection 

process of a student and that CRM education is necessary for the pilots’ efficiency. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε ένα περιβάλλον δυναμικό όπως είναι αυτό των αερομεταφορών, οι απαιτήσεις 

ασφαλείας είναι ιδιαίτερα υψηλές και για τα επόμενα 10 χρόνια προβλέπεται αύξηση 

των απαιτήσεων ασφαλείας, ενώ οι αεροπορικές εταιρίες θα δέχονται όλο και 

περισσότερες πιέσεις για την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων ασφαλείας. Η 

ασφάλεια των αερομεταφορών επηρεάζεται από τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, το περιβάλλον, το σχεδιασμό των αεροσκαφών, καθώς και από τον έλεγχο 

της εναέριας κυκλοφορίας, (Liou, 2007) και συνθέτει το αποτέλεσμα της αφοσίωσης 

του πελάτη (customer loyalty) για τις υπηρεσίες των αεροπορικών εταιριών. Βασική 

συνιστώσα της ασφάλειας των αεροπορικών εταιριών είναι η εκπαίδευση του 

προσωπικού και η ικανότητα του να εμπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά στους πελάτες. 

Ο λόγος αυτός αποτέλεσε το έναυσμα για την παρούσα μελέτη, ώστε να μελετηθεί η 

λειτουργία των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 

στην ελληνική περίπτωση και στην εκπαίδευση των πιλότων από τις ελληνικές σχολές 

αεροπορικής εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας, μελετήθηκε, σε 

πρώτη φάση η επικρατούσα κατάσταση του κλάδου αερομεταφορών στην Ελλάδα και 

μετέπειτα η επικρατούσα κατάσταση της αγοράς αεροπορικής εκπαίδευσης ώστε να 

κατανοηθεί η λειτουργία, το μέγεθος και τα επίπεδα εκπαίδευσης που μπορεί να 

προσφέρει. Η ελληνική αγορά αεροπορικής εκπαίδευσης δεν είναι ευρύτερα γνωστή σε 

όλους. Παρά το γεγονός ότι η αεροπορική εκπαίδευση είναι σημαντική παράμετρος για 

την ασφάλεια των αερομεταφορών, και ενώ διεθνώς έχουν γίνει αρκετές μελέτες και 

προτάσεις για μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης, η λειτουργία και η 

ποιότητα των ελληνικών σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης σπανίως αποτέλεσαν το 

επίκεντρο ενδιαφέροντος για ερευνητικές μελέτες.  

Καταλήγοντας, η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη για να μελετηθεί από τη σκοπιά 

των σχολών η δυναμική της αγοράς εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και από τη σκοπιά 

των σπουδαστών στις σχολές αυτές η ποιότητα εκπαίδευσης που λαμβάνουν, ώστε να 

παρατεθούν προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και  

ανάπτυξης του αντίστοιχου κλάδου με αύξοντα ρυθμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης 

του κλάδου αερομεταφορών στην Ευρώπη και ακολουθεί μία πιο εμπεριστατωμένη 

ανάλυση του κλάδου αερομεταφορών στην Ελλάδα βασιζόμενη σε πρόσφατες 

δημοσιεύσεις. Η εμπεριστατωμένη ανάλυση περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα οικονομικά 

αποτελέσματα του κλάδου και συγκεκριμένα τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα των αεροδρομίων, των αεροπορικών εταιριών και των εταιριών 

συντήρησης αεροσκαφών. Επίσης, γίνεται μια μικρή αναφορά στο κλίμα, στη 

μορφολογία του εδάφους και στα σύνορα του εναέριου χώρου της Ελλάδας, καθώς τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι καίριας σημασίας και συμβάλουν στη διαμόρφωση και στην 

περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν ως στόχο να 

γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά, η δομή του κλάδου και το σύνολο των 

υπηρεσιών που παρέχουν οι αερομεταφορές, καθώς θα συμβάλουν στα τελικά 

συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. 

 

1.2 Η επικρατούσα κατάσταση του κλάδου αερομεταφορών στην 

Ευρώπη 

Ο κλάδος των αερομεταφορών σε Αμερική και Ευρώπη, στις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, συνέβαλε στην ενίσχυση της απελευθέρωσης του εναέριου χώρου μεταξύ των 

δύο ηπείρων με συμφωνίες που διεξήχθησαν μεταξύ της Αμερικής και μερικών εκ των 

ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Οι διμερείς αυτές συμφωνίες, γνωστές ως "Open Skies 

Agreements", επέφεραν  νέες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βοήθησαν τις εταιρίες 

αερομεταφορών των 2 ηπείρων να αποκτήσουν ανταγωνιστικές τιμές με το άνοιγμα 

τους σε νέες αγορές. Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού 

επιβατών σε υπερατλαντικά ταξίδια, αλλά και σε ταξίδια εντός των ηπείρων, και στην 

μείωση των τιμών των ναύλων (Moselle et al., 2002).  

Παρ’ όλη την προσπάθεια για απελευθέρωση των αγορών, ο κλάδος των 

αερομεταφορών σε Αμερική και  Ευρώπη παρέμεινε αυστηρά υπό την επήρεια της 
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εγχώριας αγοράς και των κυβερνήσεων και επιβράδυνε την πλήρη ανάπτυξη των 

επενδύσεων και του διεθνούς ανταγωνισμού. Η ισχύουσα προαναφερθείσα κατάσταση 

επικρατεί ως ένα βαθμό μέχρι και σήμερα και σε συνδυασμό με την τρέχουσα 

οικονομική κρίση αποτελεί εμπόδιο στην περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου (Button, 2009).  

Ωστόσο, τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για απελευθέρωση 

των αγορών με την υπογραφή των συμφωνιών ‘Open Skies Agreements’, των οποίων οι 

διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Η συμφωνία Open 

Skies μεταξύ της Αμερικής και των υπολοίπων χωρών για την απελευθέρωση των 

αερομεταφορών οδήγησε στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αερομεταφορών, 

αντικαθιστώντας τους κυβερνητικούς περιορισμούς περί αποφάσεων σχετικά με τον 

καθορισμό των διαδρομών, τη χωρητικότητα και τις τιμές των πτήσεων. Με την 

υπογραφή του συμβολαίου ‘Open Skies Agreements’ το 1992 μεταξύ της Αμερικής και 

μερικών κρατών της Ευρώπης, οι αεροπορικές εταιρίες απέκτησαν το δικαίωμα 

οργάνωσης πτήσεων σε αεροδρόμια κάθε  κράτους, με επιπλέον μεταβίβαση, αν 

κρίνεται αναγκαία, σε αεροδρόμιο ενός τρίτου κράτους χωρίς περιορισμούς στους 

ναύλους και στην συχνότητα των πτήσεων. Επίσης, Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε 

και οι τιμές των εισιτηρίων μειώθηκαν με την αύξηση του ανταγωνισμού. Πιο 

συγκεκριμένα οι διατάξεις που καθορίστηκαν ήταν οι εξής: 

1. Οι αεροπορικές εταιρίες απέκτησαν την ελευθερία καθορισμού των 

αεροπορικών ναύλων.  

2. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούσαν να ασκήσουν τα δικαιώματα 

αερομεταφορών σε οποιαδήποτε χώρα εντός της Ευρώπης. 

3. Τέθηκε η προστασία ενάντια στις πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές τιμές. 

   Παρ’ όλες τις αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις των ‘Open Skies Agreements’ άφησαν 

ενεργούς ορισμένους περιορισμούς που αφορούν τις εταιρίες αερομεταφορών και τη 

διεκπεραίωση μεταφορών μέσα από συγκεκριμένες χαράξεις πορείας (routings). Ένας 

από τους πιο σημαντικούς περιορισμούς είναι ότι οι αεροπορικές εταιρίες που είναι υπό 

την δικαιοδοσία του κράτους τους και ελέγχονται από αυτό, είναι οι μοναδικές που 

μπορούν να εκπληρώνουν απευθείας πτήση από το κράτος στο οποίο ανήκουν με 

προορισμό το αεροδρόμιο ενός άλλου κράτους. Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να 

παραβλέψουμε ότι η κατάσταση αυτή απειλεί τη σταθερότητα και το ελεύθερο εμπόριο 

αερομεταφορών εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, ένας ακόμα 

περιορισμός που θεωρείται σημαντικός είναι η νομική οριοθέτηση συμμετοχής ιδιωτών 
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με τη μορφή μεριδίων σε αεροπορικές εταιρίες που ανήκουν δικαιωματικά σε κάποιο 

κράτος. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. το 75% των μετοχών μιας αεροπορικής εταιρίας 

μπορεί να ανήκει στους πολίτες των Η.Π.Α, ενώ στην Ευρώπη μόνο το 49% των 

μετοχών μιας αεροπορικής εταιρίας μπορεί να περάσει στη δικαιοδοσία ιδιωτών 

(Robyn et al., 2005).  

Μετά από χρόνιες και πολυάριθμες διαπραγματεύσεις, τον Απρίλιο του 2007, Οι 

Η.Π.Α. και η Ε.Ε. υπέγραψαν νέα συμφωνία για την απελευθέρωση των αεροπορικών 

μεταφορών. Η νέα συμφωνία προβλέπει: 1) τη μείωση των τιμών των εισιτηρίων, 2) την 

ελευθερία πτήσεων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος (της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.), 3) τη 

μεταφορά επιβατών από το ένα κράτος-μέλος σε άλλο, 4) την κατάργηση περιορισμών 

στον αριθμό πτήσεων, 5) την ικανότητα δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ αεροπορικών 

εταιριών, 6) την παροχή ελεύθερης συμμετοχής των αεροπορικών εταιριών σε 

διαπραγματεύσεις για ρυθμίσεις διοικητικών και οικονομικών θεμάτων (Everett and 

Graham, 2008).  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2008, η συνολική επιβατική κίνηση στα 

κεντρικά αεροδρόμια της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 5,8% συγκριτικά με το 2007, σε 

αντίθεση με τα μικρότερα αεροδρόμια των οποίων η επιβατική κίνηση είτε μειώνεται, 

είτε αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό. Ο ρυθμός της επιβατικής κίνησης στα ευρωπαϊκά 

αεροδρόμια συνεχίζει να έχει ανοδική τάση, προοιωνίζοντας αύξηση του μεριδίου της 

αεροπορικής επιβατικής κίνησης προς το σύνολο των μεταφορικών μέσων από 8,1% το 

2005 σε 12,2% το 2030 (Alpha Bank, 2008).  

 

1.3 Το ξεκίνημα του κλάδου αερομεταφορών στην Ελλάδα 

Το Ο κλάδος των εμπορικών αερομεταφορών ξεκίνησε τη λειτουργία του με την 

εταιρία Hellenic Communications Limited, ελληνικός φορέας στόλου αερομεταφορών. 

Το 1935 ξεκίνησε τη λειτουργία της η εταιρία, Technical Air Transport Exploitations 

SA931., ως η πρώτη εταιρία εκπαίδευσης πιλότων, ενώ από το 1946 σε συνεργασία με 

την αμερικάνικη εταιρία American Trans World Airline Company παρείχε υπηρεσίες 

και ως αεροπορική εταιρία. 

Λόγω πολλών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε το κράτος μετά το τέλος 

του Β’ Παγκόσμιου πολέμου και λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού από τα 
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υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών στην 

Ελλάδα δεν κατάφερε να αναπτυχθεί. 

Το 1956 ο Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας Ωνάσης ανέλαβε τα ηνία της εταιρίας 

Olympic Airways S.A συντελώντας στην μετέπειτα ανάπτυξη των υπηρεσιών του 

κλάδου των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα. 

Μέχρι το 1991 ο κλάδος των αερομεταφορών ήταν υπό την προστασία της 

Ελληνικής Κυβερνήσεως λόγω του μονοπωλιακού ανταγωνισμού που δόθηκε στον 

Ωνάση από την ίδια την Κυβέρνηση. Το 1991 επήλθε καινούργια νομοθεσία στον 

κλάδο αερομεταφορών υπό την επήρεια της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς. Η 

νομοθεσία υπαγόταν και στον κλάδο της αεροπορικής εκπαίδευσης με αλλαγές στα 

καθήκοντα που όριζαν οι κατηγορίες διπλώματος. Το 1992, με την απελευθέρωση των 

αγορών (η εξ’ ολοκλήρου απελευθέρωση επισημοποιήθηκε το 1997) εισήλθαν στην 

Ελληνική αγορά οι ιδιωτικές εταιρίες αερομεταφορών με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο 

ανταγωνισμός και να δημιουργηθούν νέες προσδοκίες στην αγορά (Fragoudaki, 2000). 

Τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της Olympic Airlines από 

την Aegean, γεγονός που οφείλεται στην οικονομική δυσχέρεια που αντιμετώπιζε η 

εταιρία Olympic Airlines, στην εξάπλωση της οικονομικής κρίσης και στην ενίσχυση 

του ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά. Η σύναψη συμμαχιών στον κλάδο 

αερομεταφορών θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση του διεθνούς 

ανταγωνισμού, καταλήγοντας στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου ελληνικού φορέα 

αερομεταφορών που θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση και στην ανάπτυξη του 

τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας (European Commission, 2013). 

Επίσης, η είσοδος νέων ανταγωνιστών στο κλάδο λόγω της απελευθέρωσης των 

αγορών οδήγησε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αερομεταφορών στην Ελλάδα. Τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού στον κλάδο αερομεταφορών έχει 

αναλάβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας και σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Ανταγωνισμού (European Commission, 2012).  

1.4  Η επικρατούσα κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του κλάδου 

αεροπορίας στην Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με την έρευνα του Oxford Economics, 2011, για τα οικονομικά οφέλη των 

αερομεταφορών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2009, ο κλάδος αερομεταφορών 
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συνεισφέρει 5,7 δισεκατομμύρια στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας και το συνολικό ποσό 

του φόρου που καλείται να καταβάλει αγγίζει τα 1.150.000 εκατ. ευρώ.  

 Από τα 5,7 δισεκατομμύρια που συνεισφέρει στο Α.Ε.Π της χώρας τα 3,3 

δισεκατομμύρια προκύπτουν από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα αεροδρόμια και οι 

αεροπορικές εταιρίες, το 1,1 δισεκατομμύριο προκύπτει από τις εταιρίες εφοδιασμού 

(εταιρίες παροχής πετρελαίου, παροχής αεροσκαφών, κ.α.) και τέλος το υπόλοιπο 1,3 

από τους παρακρατηθέντες φόρους των εργαζομένων του κλάδου. Οι συνολικές θέσεις 

εργασίας που προσφέρονται μέσω του κλάδου αερομεταφορών φτάνουν τις 100.000 

(Oxford Economics, 2011).  

Σήμερα, με τον πληθυσμό της Ελλάδας να φτάνει τα 10.000.000 εκατ., υπάρχουν σε 

λειτουργία 40 αεροδρόμια εκ των οποίων τα 24 παρέχουν υπηρεσίες αερομεταφορών 

και εκτός συνόρων. Ετησίως, πραγματοποιούνται περισσότερες από 124.000 

αναχωρήσεις αεροσκαφών με προορισμό 159 αεροδρόμια σε 52 χώρες, ενώ εντός των 

συνόρων πραγματοποιούνται 115.000 αναχωρήσεις αεροσκαφών αριθμός που 

αντιστοιχεί σε 10.000.000 εκατ. θέσεις επιβατών. Παρ’ όλο που η Ελλάδα είναι μικρή 

γεωγραφικά και πληθυσμιακά, η λειτουργία των 40 αεροδρομίων ενισχύει την 

επικοινωνία των απομονωμένων νησιών με τα χερσαία κεντρικά σημεία της χώρας και 

εμμέσως του εξωτερικού (www.ypa.gr).  

Την θερινή περίοδο το ποσοστό επίσκεψης ξένων τουριστών στην Ελλάδα 

αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός πτήσεων εξωτερικού και 

εσωτερικού. Δεδομένης, της αύξησης και ανάπτυξης του τουρισμού την καλοκαιρινή 

περίοδο, οι πτήσεις εσωτερικού έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν 

όλους τους προορισμούς, ακόμα και τις πιο μικρές και απομονωμένες περιοχές της 

χώρας (Buhalis, 2001). 

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου των αερομεταφορών στην 

Ελλάδα, που παρουσίασε η ICAP για το έτος 2000, χρησιμοποιώντας την ανάλυση 

μερικών αριθμοδεικτών που αποτέλεσαν βασικό κριτήριο μελέτης της οικονομικής 

δραστηριότητας του κλάδου παρατηρείται ότι: Ο Δείκτης Οικονομικής Αυτάρκειας 

του κλάδου αερομεταφορών στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 44%, ποσοστό που 

επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μειωμένη ικανότητα του κλάδου για κάλυψη των πάγιων 

υποχρεώσεων του και της μακροχρόνιας ρευστότητας του, καθώς τα ίδια τα κεφάλαια 

είναι πολύ μικρότερα από τα απασχολούμενα. Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας κυμαίνεται στο ποσοστό 2,42%, κατά το οποίο υπάρχει η δυνατότητα για 

κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου δεδομένου ότι στις 
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βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι μη άμεσα ρευστοποιήσιμοι 

λογαριασμοί. Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης κυμαίνεται της τάξεως του 46,5%, 

ποσοστό αρκετά υψηλό το οποίο δηλώνει πλήρη εξάρτηση του κλάδου από ξένα 

κεφάλαια δανειστών και τέλος ο Δείκτης Καθαρού Κέρδους ανέρχεται σε ποσοστό -

28% καθόλου ευνοϊκό για τον κλάδο. Το καθαρό κέρδος είναι αρκετά χαμηλό καθώς το 

κόστος πωλήσεων και τα λειτουργικά έξοδα είναι αρκετά υψηλά
 
(ICAP, 2000).  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την παραγωγικότητα του κλάδου αεροπορίας 

(ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο του κλάδου) συγκριτικά με την 

παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. 

Πίνακας 1: Η παραγωγικότητα του κλάδου αεροπορίας      Πηγή: Oxford Economics, 2011 

Παραγωγικότητα 

Υπηρεσίες αερομεταφορών 114,353€ 

Ελληνική οικονομία 46,427€ 

Συντήρηση & παραγωγή αεροσκαφών, μηχανών & συστημάτων  52,453€ 

Ελληνική Βιομηχανία 47,342€ 

 

Παρατηρείται ότι ο μέσος όρος της παραγωγικότητας του κλάδου της αεροπορίας, 

μετρημένη ως  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά υπάλληλο του κλάδου, ξεπερνάει 

τη μέση παραγωγικότητα όλης την Ελληνικής οικονομίας. Το ίδιο παρατηρείται και για 

το μέσο όρο της παραγωγικότητας των εταιριών παροχής υπηρεσιών παραγωγής και 

συντήρησης αεροσκαφών και μηχανημάτων που ξεπερνάει τη μέση παραγωγικότητα 

όλης της Ελληνικής βιομηχανίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, ο 

κλάδος της αεροπορίας συντελεί δυναμικά στην αύξηση και διατήρηση της 

παραγωγικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας. Η ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές 

και υπηρεσίες στην Ελλάδα ήταν ήδη υψηλή από το 1990. Μετά το ξέσπασμα της 

κρίσης, το 2005 το μερίδιο της αεροπορικής επιβατικής κίνησης προς το σύνολο των 

μεταφορικών μέσων διαμορφώθηκε στο 19,6% και μέχρι το 2030 αναμένεται να 

διαμορφωθεί στο 22,4%, αλλά ο ρυθμός αύξησης της επιβατικής κίνησης θα είναι όλο 

και μικρότερος. Έτσι, προβλέπεται ότι το 2030 η ποσοστιαία αύξηση της μεταφοράς 

επιβατών θα διαμορφωθεί στο 6%. 

Το 2003 ο αριθμός επιβατών των αεροπορικών μεταφορών στην Ελλάδα ήταν 

28.165.427 και συνέχισε να αυξάνεται μέχρι και το 2007 όπου ο αριθμός των επιβατών 
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ανήλθε στα 34.785.958. Το 2013 παρουσιάζεται μια μικρή πτώση συγκριτικά με το 

2007 της τάξεως του 10%. 

Αναφορικά και με τη μεταφορά αγαθών από και προς την Ελλάδα μέσω των 

αερομεταφορών, ο όγκος τους δεν ξεπερνάει τους 70.000 τόνους, ο οποίος μειώνεται 

συνεχώς από το 2002 όταν έφτανε τους 135.000 τόνους. Το μερίδιο των αεροπορικών 

μεταφορών στη διακίνηση εμπορευμάτων και ταχυδρομείου της Ελλάδας, επί του 

συνόλου των 13.321.629 εκ τόνων της ΕΕ-28, είναι μόνο 0,5% (Oxford Economics, 

2011). 

Ο κλάδος αερομεταφορών στην Ελλάδα περιλαμβάνει τέσσερις βασικές 

δραστηριότητες: 

Α) Υπηρεσίες αερομεταφορών μέσω αεροπορικών εταιριών. 

Β) Παροχή υπηρεσιών των αεροδρομίων, όπως παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών 

μέσω διαδικτύου, catering services,  κ.α. 

Γ) Κατασκευή και συντήρηση αεροσκαφών, μηχανών, συστημάτων. 

Δ) Αεροπορική εκπαίδευση. Ιδιωτικές σχολές εκπαίδευσης ή σχολές εκπαίδευσης 

των αεροπορικών εταιριών (Kristallis, 2014). 

1.5 Υπηρεσίες αεροπορικών εταιριών 
 

Σύμφωνα Στην Ελλάδα παρέχονται υπηρεσίες από περίπου 55 διεθνείς αεροπορικές 

εταιρίες που πραγματοποιούν πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και από 7 

ελληνικές αεροπορικές εταιρίες (www.ypa.gr). 

Σήμερα, οι ελληνικές αεροπορικές εταιρίες παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους 

από 11 εκατ. πελάτες ετησίως. Προσφέρουν άμεση εργασία σε 15.000 άτομα, όπως 

πιλότοι, αεροσυνοδοί, διοικητικό προσωπικό και έμμεση εργασία σε 3.000 άτομα μέσω 

των προμηθευτών, όπως εταιρίες παροχής καυσίμων, εταιρίες catering για την 

προετοιμασία των γευμάτων κατά τη διάρκεια της πτήσης (www.statistics.gr). 

Ο όμιλος της Aegean ήδη από το 2000 παρουσιάζει μια διαχρονική βελτίωση στα 

κέρδη αλλά και στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της. Ο στόλος της φτάνει τα 50 

αεροσκάφη και από το 2014 προσφέρει ταξίδια σε 17 νέους προορισμούς εξωτερικού, 

ενώ για το έτος 2015-16 έχει προχωρήσει στην επένδυση 7 νέων αεροσκαφών τύπου 

Airbus A320 (el.aegeanair.com).  
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 Λόγω των ανταγωνιστικών πιέσεων που επικρατούν στον κλάδο αεροπορίας στην 

Ελλάδα, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό, και παρόλο που η 

τιμολογιακή πολιτική αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης, οι 

Ελληνικές αεροπορικές εταιρίες κρίνουν αναγκαία την εφαρμογή στρατηγικών 

τμηματοποίησης και διαφοροποίησης. Η στρατηγική διαφοροποίησης εστιάζεται 

κυρίως στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών καθώς και στην παροχή 

ασφάλειας κατά την πτήση και όχι στην μείωση των τιμών, πολιτική η οποία 

μακροπρόθεσμα μπορεί να επιφέρει αύξηση των κερδών. Η στρατηγική 

τμηματοποίησης αναφέρεται στην τμηματοποίηση της αγοράς με σκοπό την 

ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών μιας αγοράς στόχου. 

Το 67% των Ελληνικών αερομεταφορικών εταιριών εφαρμόζουν στρατηγικές 

μάρκετινγκ για τη διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου και την προσέλκυση νέου 

δυνητικού πελατολογίου.  

Τέλος, μόνο το 40% των Ελληνικών αερομεταφορικών εταιριών εφαρμόζουν 

στρατηγικές δικτύων και συγκεκριμένα στρατηγικές δικτύωσης δρομολογίων, 

στρατηγικές δικτύωσης συστημάτων διανομής και στρατηγικές δικτύωσης συστημάτων 

απόδοσης εισιτηρίων (Κανελλόπουλος, 2011).  

1.6 Υπηρεσίες αεροδρομίων 
 

Τον Στην Ελλάδα τα 40 αεροδρόμια που είναι σε λειτουργία κατηγοριοποιούνται ως 

εξής (πίνακας 3): 15 Διεθνείς αερολιμένες, 9 νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου, 5 

περιστασιακά οριζόμενα σημεία εισόδου εξόδου και 11 αερολιμένες εσωτερικού. 

Εκτιμάται ότι το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ προσφέρει στην ελληνική 

οικονομία πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και πάνω από 40.000 θέσεις 

εργασίας (www.ypa.gr). Κατασκευάστηκε από την εταιρία Διεθνής αερολιμένας 

Αθηνών Α.Ε. που αποτελεί μια σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενώ 

όλα τα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια ανήκουν ακόμα στο δημόσιο τομέα 

(www.aia.gr). Η κυβέρνηση, ήδη από τα τελευταία 2 χρόνια αποφάσισε να προχωρήσει 

στην ιδιωτικοποίηση των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων μέσω διαγωνισμών, 

όπου θα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι επενδυτές. Είναι γνωστό πως η δημόσια 

διοίκηση έχει περιορισμένες δυνατότητες για μια αποδοτική διοίκηση των 

περιφερειακών αεροδρομίων. Τα περιφερειακά αεροδρόμια χρειάζονται ικανοποιητικές 

εγκαταστάσεις, αρκετούς αεροδιαδρόμους, σωστή επιχειρησιακή εκμετάλλευση, 
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απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και το κράτος έχει τη πλήρη ευθύνη για την 

κάλυψη των ανωτέρω αγαθών. Οι εξελίξεις αυτές θα βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση 

των αεροδρομίων και των υπηρεσιών τους με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων 

και περισσότερων αεροπορικών εταιριών και τη βελτίωση της συμβολής του κλάδου 

στην ελληνική οικονομία (Κανελλόπουλος, 2011).  

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα ενεργά αεροδρόμια στην Ελλάδα: 

Πίνακας 2: Τα ενεργά αεροδρόμια στην Ελλάδα        Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος" (Δ.Α.Α.) 

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης "Δημόκριτος" (ΚΑΑΛΔ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου "Δ. Σολωμός" (ΚΑΖΑ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" (ΚΑΗΚ ) 

Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" (ΚΑΘΜ) 

Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος" (ΚΑΚΛ) 

Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας "Ι. Καποδίστριας" (ΚΑΚΚ) 

Κρατικός Αερολιμένας Κεφαλονιάς (ΚΑΚΦ) 

Κρατικός Αερολιμένας Κω "Ιπποκράτης" (ΚΑΚΩΙ) 

Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου "Ήφαιστος" (ΚΑΛΜΗ) 

Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης "Οδ.  Ελύτης" (ΚΑΜΤ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου "Διαγόρας" (ΚΑΡΔ) 

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου " Αρίσταρχος ο Σάμιος" (ΚΑΣΜ) 

Κρατικός Αερολιμένας Χανίων "Ι. Δασκαλογιάννης" (ΚΑΧΝ) 

Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας "Μ. Αλέξανδρος" (ΚΑΚΒΑ) 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 

Κρατικός Αερολιμένας Αράξου (ΚΑΑΞ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων "Βασιλεύς Πύρρος" (ΚΑΙΩΠ) 

Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου (ΚΑΜΚ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου (ΚΑΑΚ) 

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης" (ΚΑΣΚ) 

Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης (ΚΑΣΡ) 

Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας (ΔΑΣΤ) 

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης" (ΚΑΚΤΑ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ν. Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 

Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου (ΚΑΚΠ) 



 

10 
 

Κρατικός Αερολιμένας Χίου "Όμηρος" (ΚΑΧΙΟ) 

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου (ΚΑΜΛ) 

Κρατικός Αερολιμένας Πάρου (ΚΑΠΑ) 

Κρατικός Αερολιμένας Νάξου (ΚΑΝΞ) 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας (ΚΑΠΛ) 

Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας "Ίκαρος" (ΚΑΙΡ) 

Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου (ΚΑΚΜ) 

Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου (ΔΑΚΑ) 

Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου (ΔΑΖΟ) 

Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης "Φίλιππος" (ΚΑΚΖΦ) 

Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων "Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης" (ΚΑΚΘΩ) 

Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου (ΔΑΛΕ)  

Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου (ΚΑΣΥ) 

Κρατικός Αερολιμένας Σύρου "Δημήτριος Βικέλας" (ΚΑΣΟΒ) 

Μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας (Μ.Ε.Γ.Α.Π). 

  

Τα τέσσερα μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ελλάδα τα οποία εξυπηρετούν ετησίως 

πάνω από 30 εκατ. επιβάτες, πέραν του αεροδρομίου ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’, είναι το 

αεροδρόμιο ‘Μακεδονίας’ της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο ‘Νίκος Καζαντζάκης’ του 

Ηρακλείου, το αεροδρόμιο ‘Διαγόρας’ της Ρόδου και το αεροδρόμιο ‘Δασκαλογιάννης’ 

των Χανίων. Εκτιμάται, ότι το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ προσφέρει ετησίως 

4 δις €, ποσό που αντιστοιχεί στο 3.2% του ΑΕΠ του νομού. Η ετήσια επιβατική κίνηση 

των αεροδρομίων διαφαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 1: Κατανομή ταξιδιών ανά αεροδρόμιο ετησίως      Πηγή: Oxford Economics, 2011 

40% 

13% 10% 

9% 

5% 

5% 

4% 14% 

Κατανομή Ταξιδιών ανά Αεροδρόμιο Ετησίως 

Αθήνα Ηράκλειο Θεσ/νίκη Ρόδος Χανιά Κερκυρα Κως Άλλα  
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Εντός των αεροδρομίων παρέχονται άμεσα 34.000 θέσεις εργασίας και εμμέσως 

18.000 θέσεις μέσω εταιριών που συνεργάζονται με τα αεροδρόμια, όπως εταιρίες για 

τις ανάγκες επισκευής ή διατήρησης των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων και τα duty 

free shops (Oxford Economics, 2011).  

Το αεροδρόμιο ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ αποτελεί τον κύριο κορμό επικοινωνίας της 

Ελλάδας με τα μεγάλα αστικά κέντρα του κόσμου και συντελεί στην υποστήριξη των 

επενδύσεων των ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό καθώς και στην αύξηση του 

ανταγωνισμού με το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων σε ξένους επενδυτές. Σύμφωνα 

με τα στατιστικά στοιχεία του 2012 που δημοσιεύτηκαν από την ομάδα διαχείρισης των 

αερογραμμών του αεροδρομίου (Hellenic Slot Coordination Authority), το αεροδρόμιο 

παρέχει ετησίως υπηρεσίες αερομεταφορών σε 12,94 εκατομμύρια επιβάτες σε 109 

προορισμούς. Ανήκει στην κατηγορία ‘Schedule Facilitated’, όπου ο αριθμός των 

αεροπορικών εταιριών ισοδυναμεί με τις δυνατότητες υποστήριξης και χωρητικότητας 

του αεροδρομίου και υπάρχει ο κίνδυνος συμφόρησης των αερογραμμών μόνο 

ορισμένες χρονικές στιγμές. Σε περίπτωση κινδύνου συμφόρησης το πρόβλημα 

επιλύεται άμεσα με την εθελοντική συνεργασία των αεροπορικών εταιριών 

(www.hsca.gr). 

Αναφορικά με την κάλυψη αερομεταφορών των απομακρυσμένων περιοχών, λόγω 

της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, το κόστος διεκπεραίωσης αερομεταφορών είναι 

αρκετά υψηλό και δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του από ιδιωτικές εταιρίες. 

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απομακρυσμένες περιοχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει ορίσει ότι είναι υπό την δικαιοδοσία του κάθε κράτους να καλύψει τα έξοδα 

αερομεταφοράς, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν από 

ιδιώτες. Συγκεκριμένα το Ελληνικό κράτος ακολουθεί και εφαρμόζει το πρόγραμμα της 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας (Public Service Obligation, PSO), δηλαδή παροχή 

εκμετάλλευσης των routings σε απομακρυσμένες περιοχές, σε αεροπορικές εταιρίες 

ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, δηλαδή ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, αντισταθμίζοντας τις ζημίες που μπορεί να απορρέουν από την πραγματοποίηση 

αυτών των δρομολογίων (Gordijn and van de Coevering, 2006). Μέσω διαγωνισμού και 

με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, το ελληνικό κράτος, το 2010, 

παραχώρησε το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης εικοσιτεσσάρων άγονων 

περιοχών στα νησιά και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές στις ελληνικές 

αεροπορικές εταιρίες (The European Parliament and of the Council (EC) Regulation No 
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1008/2008). Παρ’ όλα αυτά το κράτος στοχεύει σε μία περαιτέρω βελτίωση του 

συστήματος κάλυψης των άγονων γραμμών λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες 

άγονες ακτοπλοϊκές και οδικές γραμμές δημιουργώντας ένα σύστημα συνεργασίας 

όλων των μεταφορικών μέσων (Κανελλόπουλος, 2011).  

Ωστόσο, όπως παρατηρείται και στον παρακάτω χάρτη, οι αερολιμένες είναι αρκετά 

καλά δομημένοι σε τοποθεσίες ώστε να παρέχουν υπηρεσίες που να καλύπτουν 

ευρύτερα όλες τις περιοχές της Ελλάδας και να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο 

η απόσταση των κεντρικών σημείων από τις απομακρυσμένες περιοχές. 

 

Εικόνα 1: Τοποθεσίες Ελληνικών Αερολιμένων    Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας 

 

Το δίκτυο αερομεταφορών που συνδέει τα κεντρικά αεροδρόμια της Ελλάδας με τον 

υπόλοιπο κόσμο αποτελείται από 130 διαδρομές/δρομολόγια (routes) κατά προσέγγιση. 

Από τα 130 δρομολόγια τα 22, συνδέουν την Ελλάδα με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα 

του κόσμου, για τα οποία πραγματοποιούνται οι περισσότερες πτήσεις καθημερινά. Η 

διαμόρφωση του συγκεκριμένου δικτύου αερομεταφορών συνέβαλε σημαντικά ώστε να 

αποκτήσει ο κλάδος αερομεταφορών μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς (πλοίο, τρένο, λεωφορείο). Παρακάτω 

ακολουθεί ο χάρτης με την γραφική απεικόνιση των δρομολογίων (Oxford Economics, 

2011).  
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Εικόνα 2: Τα αεροπορικά δρομολόγια  σύνδεσης της Ελλάδας με το εξωτερικό   Πηγή: Oxford 

Economics, 2011 

 

1.7 Εταιρίες παραγωγής και συντήρησης αεροσκαφών 

Οι εταιρίες παραγωγής και συντήρησης αεροσκαφών (εταιρίες παραγωγής 

συστημάτων, μηχανών και λαμαρινών των αεροσκαφών) προσφέρουν άμεσα 5.000 

θέσεις εργασίας σε μηχανικούς ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και σε 

μηχανικούς τεχνικών σχολών και έμμεσα 1000 θέσεις εργασίας μέσω των εταιριών που 

συνεργάζονται. Επίσης, στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας συνεισφέρουν 

ετησίως 242 εκατ. ευρώ (www.statistics.gr). 

1.8 Το κλίμα της Ελλάδας και η επίπτωση του στην εναέρια κυκλοφορία 

τθτ Το κλίμα της Ελλάδας έχει χαρακτηριστεί ως Μεσογειακό με ήπιους και 

βροχερούς χειμώνες, θερμά και ξηρά καλοκαίρια με μεγάλη ηλιοφάνεια κατά τη 

διάρκεια ενός έτους. Λόγω της Τοπογραφικής διαμόρφωσης της χώρας, που συνδυάζει 

περιοχές ορεινές με υψηλό υψόμετρο και περιοχές με ξηρά και θάλασσα, το κλίμα 

εναλλάσσεται ανά περιοχή μέσα στα πλαίσια όμως του Μεσογειακού κλίματος. 

Ο χειμώνας διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο με ψυχρότερους μήνες τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ενώ το καλοκαίρι διαρκεί από τον Απρίλιο έως και τον 

Οκτώβριο με θερμότερη την περίοδο τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, με τη 

θερμοκρασία να κυμαίνεται από 29 μέχρι 35 ºC το μέγιστο. Ο χειμώνας είναι ήπιος με 

την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5-10 ºC στις παραθαλάσσιες περιοχές, από 0-5 στις 

ηπειρωτικές περιοχές και κάτω από το μηδέν στις ορεινές περιοχές. Οι βροχερές μέρες 

κατά τη διάρκεια του έτους δεν διαρκούν πολύ, με το καλοκαίρι να έχει τις λιγότερες 

http://www.statistics.gr/
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βροχοπτώσεις. Στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου ο χειμώνας είναι ακόμα πιο ήπιος 

συγκριτικά με τις περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Ελλάδας.  

Οι μεγάλες μάζες του νερού δημιουργούν ισχυρούς ανέμους που δυσκολεύουν την 

προσέγγιση των παράκτιων αεροδρομίων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα 

αεροδρόμια της Σάμου, του Ηρακλείου και της Σούδας, όπου οι άνεμοι είναι αντίθετοι 

της κατεύθυνσης των διαδρόμων με αποτέλεσμα να απαιτούνται ικανοί πιλότοι που να 

διαχειρίζονται την προσγείωση και την απογείωση. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που οι 

άνεμοι δημιουργούν ομίχλη στα παράκτια αεροδρόμια όπως της Πρέβεζας, της 

Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας (www.hnms.gr). 

1.9 Μορφολογία Εδάφους 

Η Ελλάδα είναι μια ηπειρωτική χώρα που βρέχεται κατεξοχήν από θάλασσα. Είναι 

πλούσια σε κόλπους, όρμους, χερσονήσους και νησιά. Τα ¾ του εδάφους της είναι 

ορεινά με πολλές πεδιάδες, οροπέδια και κοιλάδες να σχηματίζονται ανάμεσα στα 

βουνά. 

Στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος και στην Πελοπόννησο υπάρχουν αεροδρόμια τα 

οποία περιβάλλονται από βουνά γεγονός το οποίο δυσκολεύει τον πιλότο στην 

προσέγγιση ή αναχώρηση του αεροπλάνου στα συγκεκριμένα αεροδρόμια. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αεροδρομίων είναι η Καστοριά, η Καλαμάτα, η 

Κοζάνη. 

Επίσης, οι πρόποδες των οροσειρών ξεκινούν πολύ κοντά από τις θάλασσες και 

καταλήγουν σε μεγάλα υψόμετρα, γεγονός που περιορίζει το χώρο για χρήση 

αεροδρομίων (www.aopa.gr). 

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα νησιά καθώς δεν υπάρχει επαρκής χώρος 

εδάφους για μεγάλα αεροδρόμια. Στα νησιά της Ελλάδας, και του Αιγαίου και του 

Ιονίου, παρέχονται υπηρεσίες αεροδρομίου και αερομεταφορών για τη διατήρηση της 

επικοινωνίας αυτών με την υπόλοιπη χώρα. Λόγω όμως του μήκους των διαδρόμων, το 

οποίο δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, χρησιμοποιούνται μόνο ορισμένοι τύποι 

αεροσκαφών μικρού μεγέθους. Επίσης, στα νησιά υπάρχουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 

λόγω της ανοιχτής θάλασσας με αποτέλεσμα να κάνουν την προσέγγιση στους 

αεροδιαδρόμους ακόμα πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικά και πάλι παραδείγματα είναι το 
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αεροδρόμιο στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Σάμο, στη Κέρκυρα, στην Ικαρία, στη 

Μυτιλήνη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο (Karampela et al., 2014). 

Ακόμα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο βρίσκεται Ανατολικά 

της Αθήνας και του Υμηττού, από τις πρώτες κιόλας πτήσεις παρατηρήθηκε ότι 

συμβαίνουν συνεχώς αλλαγές στην πορεία των ανέμων. Συγκεκριμένα, κατά τη 

διάρκεια της προσγείωσης στον αεροδιάδρομο 0.3L παρατηρήθηκαν ισχυροί άνεμοι 

των οποίων η πορεία ξαφνικά αλλάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης η 

προσπάθεια προσέγγισης του αεροδιαδρόμου 21 φέρνει τα αεροπλάνα πολύ κοντά στα 

βουνά της Εύβοιας με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσγείωση (www.aopa.gr). 

1.10 Περιοχή πληροφοριών πτήσεων (FIR) 

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας οριοθέτησε τις περιοχές ευθύνης του 

εναέριου χώρου της Ελλάδας τα έτη 1950, 1952, 1958, 1966 και 1973 στα πλαίσια 

συνδιασκέψεων για τη διαμόρφωση των περιοχών ευθύνης της Ευρώπης. Ο εθνικός 

εναέριος χώρος για κάθε κράτος, είναι ο εναέριος χώρος πάνω από το χερσαίο έδαφος 

και τα χωρικά του ύδατα. Έτσι ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας ορίσθηκε με 

βάση τα υπάρχοντα σύνορα όπως απεικονίζονται και στον χάρτη που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 3: Ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας  Πηγή: Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας 

Όπως φαίνεται στο χάρτη στα νησιά του Αιγαίου, συγκεκριμένα στο Καστελόριζο, 

στη Μυτιλήνη, στη Σάμο και στη Χίο, τα σύνορα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η προσέγγιση στα συγκεκριμένα νησιά ή η απογείωση 

από τα νησιά αυτά με ανατολική κατεύθυνση (www.icao.int). 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα αιγιαλίτιδα ζώνη η Ελλάδα μπορεί  να ασκεί πλήρη 

κυριαρχία μέχρι 10 ναυτικά μίλια πέραν των χωρικών υδάτων (Π.Δ. του 1931). Η 



 

16 
 

Τουρκία είχε αποδεχθεί εξαρχής τον καθορισμό του εναέριου, αλλά μέχρι πρότινος τα 

τουρκικά αεροσκάφη παραβιάζουν διαρκώς την ισχύουσα νομοθεσία περί εθνικής 

κυριαρχίας του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς η Τουρκία υποστηρίζει ότι η 

συμφωνία περί καθορισμού των χωρικών υδάτων που υπογράφτηκε στο Σικάγο το 1944 

δεν ισχύει για τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα τουρκικά 

αεροσκάφη, πολλά από τα οποία είναι και οπλισμένα, προβαίνουν σε αρκετές 

παραβιάσεις των συνόρων της Ελλάδας και των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας 

(www.geetha.mil.gr).  

Η κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των 2 χωρών για τα νησιά του Αιγαίου που 

βρίσκονται στην περιοχή των συνόρων δυσκολεύει την προσέγγιση και την απογείωση 

αεροπλάνων και ενδεχομένως να αποθαρρύνει και την πιθανότητα εκπαίδευσης 

πιλότων στα συγκεκριμένα νησιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο Δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης εξετάζουμε τη σημαντικότητα της 

αεροπορικής εκπαίδευσης και των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην εξέλιξη του 

κλάδου αερομεταφορών. Κατόπιν και δεδομένης της σημαντικότητας της αεροπορικής 

εκπαίδευσης, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση της ελκυστικότητας της αγοράς των 

σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η 

ανάλυση της ελκυστικότητας της αγοράς μέσω της ανάλυσης των παραγόντων του 

εξωτερικού περιβάλλοντος των σχολών (PEST analysis), των συντελεστών της αγοράς 

(Porter analysis) και της ανάλυσης των ανταγωνιστών. Η έρευνα βασίστηκε σε 

ερευνητικές πηγές από διεθνή πανεπιστήμια σχετικά με τη μελέτη και την εφαρμογή 

των παραπάνω αναλύσεων στην αγορά της αεροπορικής εκπαίδευσης. Η δεύτερη 

μέθοδος συλλογής στοιχείων είναι η ποιοτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω 

συνεντεύξεων σε βάθος με τους ιδιοκτήτες 2 σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης, της 

Global aviation στα Μέγαρα Αθηνών και της ΤΑΕ Aviation academy (μετονομασία της 

σχολής Horizon Academy) στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος του κεφαλαίου θα μελετηθεί 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε μιας, έχοντας ως γνώμονα την ανάλυση του 

Porter. 

 

2.2 Η σημαντικότητα της αεροπορικής εκπαίδευσης για τον κλάδο 

αερομεταφορών 

Η ικανοποίηση του πελάτη και η ασφάλεια του αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα για 

τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρών. Η διατήρηση της 

αφοσίωσης του πελάτη (customer loyalty) βασίζεται στη διαρκή παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση 

(service quality) βασίζεται σε δύο μεταβλητές: Στις προσδοκίες του πελάτη και στην 

ποιότητα της υπηρεσίας που του παρέχεται. Μετριέται ως η διαφορά ανάμεσα στην 

ποιότητα της υπηρεσίας που αναμένει ο πελάτης να έχει και σε αυτήν που τελικά του 

προσφέρεται (Buttle, 1996). Η ποιότητα των υπηρεσιών μιας αεροπορικής επιχείρησης 

διακρίνεται σε 5 διαστάσεις:   
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-Αξιοπιστία: Η ικανότητα να προσφέρει τις υποσχόμενες υπηρεσίες υπεύθυνα και 

σωστά. 

-Ασφάλεια: Η εκπαίδευση του προσωπικού και η ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη 

και σιγουριά. 

-Υπευθυνότητα: Η προθυμία να προσφέρει την έγκαιρη βοήθεια στους πελάτες της. 

-Συμπάθεια: Η παροχή φροντίδας, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, των πελατών. 

-Απτότητα (Tangibles): Η εικόνα των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και του 

εξοπλισμού. (Tsaur et al., 2002)( 

Στο παρακάτω διάγραμμα διακρίνονται τέσσερις από τις πέντε προαναφερθείσες 

διαστάσεις σύμφωνα με τους Mustafa et al., 2005, δηλαδή: 1) Απτότητα, 2) Αξιοπιστία, 

3) Υπευθυνότητα και 4) Ασφάλεια  (Adli et al., 2005)    

 

Διάγραμμα 2: 4 διαστάσεις της ποιότητας των αεροπορικών υπηρεσιών  Πηγή: Adli et al.,2005 

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, η παροχή ασφαλών υπηρεσιών που υπάγεται 

στη δεύτερη διάσταση, την αξιοπιστία, είναι από τους βασικότερους στόχους μιας 

αεροπορικής εταιρίας. Η ασφάλεια, ως μία από τις συνιστώσες της ποιότητας των 

υπηρεσιών επιτυγχάνεται, κατά ένα μέρος, μέσω της δημιουργίας και της διατήρησης 

υψηλών προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά 

δεύτερον μέσα από τη συντήρηση και την διατήρηση αεροσκαφών καλών 
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προδιαγραφών (Kulyk and Suslova, 2014). Πολλά από τα ατυχήματα που συμβαίνουν 

κατά καιρούς, οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινους παράγοντές και για αυτό κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική η σωστή επιλογή και η κατάλληλη εκπαίδευση των πιλότων. 

Πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται στην περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία των 

πιλότων, στο υψηλό ποσοστό λαθών και στη λανθασμένη αξιολόγηση των σχολών 

εκπαίδευσης κατά την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων πιλότων. Η λανθασμένη 

αξιολόγηση των πιλότων κατά την επιλογή τους από τις σχολές εκπαίδευσης οδηγεί στη 

δημιουργία πιλότων με περιορισμένες ικανότητες στη λήψη αποφάσεων και με έλλειψη 

ηγετικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων (Lauber, 1989). Η εκπαίδευση είναι εξίσου 

σημαντική και για τις άλλες συνιστώσες, Ασφάλεια και Υπευθυνότητα, καθώς 

απαιτείται το προσωπικό ενός πληρώματος να είναι υπεύθυνο προς τους επιβάτες του 

και να τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς κατά την πτήση τους.  Κατά αυτόν τον τρόπο, 

οι εταιρίες αεροπορικής εκπαίδευσης θα πρέπει να συναντούν τις απαιτήσεις της 

αγοράς, να ανταποκρίνονται στη ζήτηση για καλά εκπαιδευμένο προσωπικό και να 

διασφαλίζουν την εφαρμογή διεθνών καινοτομιών πρακτικών εκπαίδευσης. 

2.3 Η αεροπορική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση πολιτικής αεροπορίας παρέχεται μέσω ιδιωτικών 

σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης υπό την έλεγχο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας  

και μέσω της σχολής Επαγγελματιών Χειριστών Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Η σχολή 

πολιτικής αεροπορίας ιδρύθηκε το 1970, ανήκει στην δημόσια υπηρεσία πολιτικής 

αεροπορίας και παρέχει κάθε είδους πτυχίου και άδειας πολιτικής αεροπορίας σε 

εκπαιδευόμενους πιλότους. H σχολή Επαγγελματιών Χειριστών Ολυμπιακής 

Αεροπλοΐας αποτελεί το τμήμα εκπαίδευσης της Olympic Αir όπου εκπαιδεύονται 

πιλότοι γι’ αυτήν αλλά και για άλλες εταιρίες πάνω σε διάφορους τύπους αεροσκαφών. 

Επίσης,  για τους απόφοιτους  από τις ιδιωτικές σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης, το 

πτυχίο τους ισχύει βάσει του διατάγματος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για τα 

ιδιωτικά πτυχία χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.  

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες προτιμούν να προσλαμβάνουν έμπειρους ή 

ήδη εκπαιδευμένους πιλότους για να αποφεύγουν τον χρόνο και το κόστος που 

απαιτείται για την εκπαίδευση τους. Κατά την επιλογή ενός πιλότου,  δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στα πτυχία, στις συστάσεις και στην επίδοση τους στον προσομοιωτή και στην 

επίδοση τους σε δοκιμαστικές πτήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ιδιωτικές σχολές 
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αεροπορικής εκπαίδευσης είναι ένα καταφύγιο για όλους όσους θέλουν να μπουν στην 

αγορά και να εργαστούν ως πιλότοι. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι εγκεκριμένες ιδιωτικές σχολές 

αεροπορικής εκπαίδευσης απαριθμούν 16 και είναι οι εξής: 

Πίνακας 3: Ιδιωτικές σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα  Πηγή: Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας (www.ypa.gr) 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1 GLOBAL AIR 

SERVICES SA 

A)79-81Filonos Street Piraeus, 18535, Greece Civil Aviation Airport                                                                                                              

B)Pachi, Megara (LGMG) Megara, 19100, Greece 

2 F.A.S RHODOS 

PILOTS 

ACADEMY 

Εντός Διεθνές Α/δρομίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» 

Τ.Θ. 66, Παραδείσι- Τ.Κ.85106 

Ρόδος –Ελλάς 

3 SKY EXPRESS Heraclion International Airport "NIKOS KAZANTZAKIS", 71601, 

CRETE, GREECE 

4 AEGEAN 

AIRLINES 

VILTANIOTI 31, 14564, KIFISIA, GREECE 

5 EGNATIA 

AVIATION  

“Megas Alexandros”, Kavala International Airport, Chryssoupoli,  Kavala, 

TK 64200 

6 DIDAVIA 

AVIATION 

TRAINING SA 

Dimarchou Christou Beka & Vasileos Pavlou, SPATA, GR 19004, 

HELLAS 

7 AEOLUS 

AVIATION 

ACADEMY ΕΠΕ 

RING ROAD Triadiou,Nea Redestos 57001,Thermi,Thessaloniki, Hellas 

8 JETSTREAM AV 

SERVICES SA 

Athens Int.Airport El.Venizelos,Bldg.No 46,19019,Spata 

9 GREEK AIRMAN 

SA 

MILOU 19, PIRAEUS, GR-185 45, HELLAS 

10 SWIFT AIR Ellinikis Dimokratias,a.koumpi24 & 1c. Giannaki, 19003, Markopoulo 

11 SUPERIOR AIR Megara General Aviation Airport,  TK 19100 Megara, Hellas 

12 AEROSERVICES 

S.A 

3,Thermopylon Str. ,15233,Chalandri,Athens, Hellas 

13 Hellenic Air 

Training Services 

(HATS) 

15, Ermou str. 19003, Markopoulo, Greece  

14 HERO AVIATION Aristomenous 79-81 str. Kalamata 24100 GREECE  

15 HORIZON 

Aviation Academy 

20th km Thessaloniki-Perea 

Thessaloniki, Greece 

16 SKIES Aviation 

Academy 

10, Thessalonikis Av., 57019, Perea, Greece 
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2.4 Ευκαιρίες και απειλές των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα 
 

2.4.1 Ευκαιρίες 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις σχολές της αεροπορικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 

 Το ευνοϊκό κλίμα της Ελλάδας, το οποίο επιτρέπει την εκπαίδευση σε πολύ καλές 

συνθήκες. 

 Η έλλειψη αυξημένης κίνησης αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόμια που έχει ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου εκπαίδευσης των πιλότων. Η 

απελευθέρωση του εναέριου χώρου οδήγησε στο άνοιγμα των αγορών. 

 Η εξέλιξη των συστημάτων τεχνολογίας δεν είναι γνωστή με αποτέλεσμα να μη 

κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση καινούργιων τεχνολογικών συστημάτων 

εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Τα αεροπορικά ταξίδια είναι πλέον απαραίτητα και είναι ο γρηγορότερος τρόπος να 

ταξιδέψεις σε οποιονδήποτε προορισμό. (Tsaktanis, 2014; Kristallis, 2014) 

2.4.2 Απειλές 

Στον αντίποδα οι απειλές για τις εν λόγω σχολές είναι: 

 Η απόκτηση καινοτόμων συστημάτων εκπαίδευσης, η οποία απαιτεί υψηλά κόστη, 

όπως η απόκτηση του τελευταίου μοντέλου ενός εξομοιωτή. 

 Η πολιτική αστάθεια στη χώρα, που δημιουργεί προβλήματα στην αγορά, και 

οικονομική ύφεση εντείνουν την πιθανότητα η Ελλάδα να μην είναι στις πρώτες 

επιλογές των ξένων φοιτητών. 

 Η έλλειψη επιχορηγήσεων και κρατικών επενδύσεων για την εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. (Tsaktanis, 2014) 

 Όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, η αύξηση στην τιμή των 

καυσίμων οδηγεί αυτομάτως και στην αύξηση των διδάκτρων εκπαίδευσης (Sevkli 

et al., 2012). 
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2.5 Ανάλυση των συντελεστών της αγοράς των σχολών αεροπορικής 

εκπαίδευσης (Porter analysis) 

Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές μελέτες και έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι και 

μέθοδοι για την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ενός κλάδου ή μιας 

βιομηχανίας, καθώς και των στρατηγικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 

τον Porter o ανταγωνισμός δημιουργεί ρίζες στον οικονομικό κορμό ενός κλάδου και 

μετέπειτα διαμορφώνεται ανάλογα με την συμπεριφορά των κύριων ανταγωνιστών του. 

(Lewis, 1981). Στο Πανεπιστήμιο του Harvard, o Porter, προσδιόρισε τα τρία βήματα 

του στρατηγικού σχεδιασμού ως εξής: 1. Πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός της 

τρέχουσας επιχειρηματικής στρατηγικής, ο καθορισμός της δομής του κλάδου και της 

θέση της εταιρίας στον κλάδο αυτό, 2. Δεύτερο βήμα είναι η ανάλυση της δομής του 

κλάδου και της θέσης της εταιρίας συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της, 3.και τρίτο 

βήμα είναι η σύγκριση των τρεχουσών στρατηγικών με άλλες εναλλακτικές και η 

επιλογή της καλύτερης στρατηγικής που προσαρμόζεται καλύτερα στη δομή του 

κλάδου. Υποστήριξε ότι ο προσδιορισμός της τρέχουσας επιχειρηματικής στρατηγικής, 

ο καθορισμός της δομής του κλάδου και της θέση της εταιρίας στον κλάδο αυτό, γίνεται 

μέσα από την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η οποία βασίζεται σε 5 

διαφορετικές δυνάμεις, όπως απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. Οι πέντε δυνάμεις 

του Porter, όπως ονομάζονται, είναι οι εξής:  η αγοραστική δύναμη των προμηθευτών, 

η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών και η 

απειλή εισόδου υποκατάστατων αγαθών (Porter, 1997). 

 Η συλλογική δύναμη που απορρέει από την ένωση και των πέντε δυνάμεων του 

Porter καθορίζει την μελλοντική κερδοφορία του κλάδου, η οποία μετριέται ως η 

απόσβεση από ένα επενδυμένο κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρόνο  (Park, 2003). 

 Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις εταιρίες του 

κλάδου αερομεταφορών, καθώς τους παρακινεί να ερευνήσουν ευρύτερα το περιβάλλον 

ανταγωνισμού στο οποίο δρουν. Για παράδειγμα, τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν 

πλέον ελαχιστοποιηθεί από τις διαδικτυακές συνεδρίες (on-line meetings) μεταξύ 

στελεχών. Με άλλα λόγια, οι διαδικτυακές συνεδρίες λειτουργούν ως υποκατάστατα 

των επαγγελματικών ταξιδιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εταιρίες του κλάδου 

αερομεταφορών, στην πραγματικότητα, έχουν να ανταγωνιστούν πολλά περισσότερα 

υποκατάστατα, όταν η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς (Triant and  Dostaler, 2007). 
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Στην παρούσα έρευνα το μοντέλο του Porter θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του 

ανταγωνισμού των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης, όπως αναλύεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Το μοντέλο των 5 δυνάμεων του Porter         Πηγή: Porter, 1997 

2.5.1 Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών καθορίζεται από τα εμπόδια που υπάρχουν 

κατά την είσοδο τους στην αγορά. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια εισόδου που οι εταιρίες, 

πιθανότητα να συναντήσουν στο ξεκίνημα τους. Μερικά από αυτά τα εμπόδια είναι τα 

εξής: 

Α. Οι οικονομίες κλίμακας: Οι εταιρίες που υπάρχουν και λειτουργούν χρόνια στην 

αγορά έχουν το πλεονέκτημα της μείωσης του συνολικού κόστους παραγωγής, 

αυξάνοντας την ποσότητα παραγωγής. Για μία νέα εταιρία, κατά της είσοδο της 

στην αγορά, είναι αρκετά δύσκολο να το επιτύχει αυτό, εκτός αν καταλάβει εξαρχής 

μεγάλο μερίδιο αγοράς, γεγονός αρκετά ριψοκίνδυνο για μία καινούργια 

επιχείρηση. Ειδάλλως, θα πρέπει να αποδεχθεί το μειονέκτημα που αντιμετωπίζει, 

και συγκεκριμένα θα χρειαστεί να ανταπεξέλθει σε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, 

μέχρι τη στιγμή που θα καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά και να 

παράγει σε μεγαλύτερες ποσότητες. 

Β. Πιστότητα στο Εμπορικό Σήμα (Brand Loyalty): Συνήθως, οι πελάτες συνδέονται ή 

και ταυτίζονται με τη φιλοσοφία κάποιας συγκεκριμένης μάρκας. Για μία 

καινούργια εταιρία, το να αποκτήσει την πιστότητα στο εμπορικό σήμα, είναι 

σχεδόν κατόρθωμα. Απαιτεί χρόνο και πολλές ενέργειες προώθησης του ονόματος 

και της ποιότητας των υπηρεσιών της. 

Απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών 

Απειλή εισόδου από 

υποκατάστατα 

The Industry 
Αγοραστική δύναμη 

των καταναλωτών 

Αγοραστική δύναμη 

των προμηθευτών 
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Γ. Κρατική νομοθεσία: Η ύπαρξη κρατικών περιορισμών και θεμάτων γραφειοκρατίας 

κατά την ένταξη νέων εταιριών σε μια αγορά αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό 

πρόβλημα και λόγο μη ολοκλήρωσης της ένταξης. 

Δ. Πρόσβαση στα κανάλια διανομής: Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια 

εισερχόμενη εταιρία στην αγορά είναι η πρόσβαση στα σωστά κανάλια διανομής, 

ώστε να φτάσει το προϊόν ή η υπηρεσία στον τελικό καταναλωτή και στην αρχική 

αγορά στόχο ( target group). (Flouris and Oswald, 2006) 

Για τις ήδη υπάρχουσες ιδιωτικές σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η 

απειλή εισόδου ενός καινούργιου ανταγωνιστή είναι αρκετά μικρή. Τα προβλήματα 

που μπορεί να αντιμετωπίσει μία νέα σχολή κατά την είσοδο της στην αγορά είναι 

σίγουρα οι οικονομίες κλίμακας, μέχρι τη στιγμή που θα καταφέρει να αποκτήσει 

ένα μεγάλο αριθμό μαθητών. Επίσης, είναι η αναγνωσιμότητα και η καλή φήμη που 

πρέπει να αποκτήσει η καινούργια εταιρία στον κλάδο, η λεγόμενη 

αναγνωρισιμότητα  (brand awareness) και κατ’ επέκταση και η πιστότητα του 

εμπορικού σήματος, για τα οποία απαιτείται πολύ καλή προώθηση του ονόματος 

στη σωστή αγορά στόχο.  Ένα ακόμα πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό είναι η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της γραφειοκρατίας κατά την έναρξη λειτουργίας 

της σχολής, αλλά και για την χορήγηση βίζας σε ξένους σπουδαστές (Tsakatanis, 

2014). 

2.5.2 Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών καθορίζεται ανάλογα με τη 

σημαντικότητα των εξαρτημάτων που παρέχουν για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος. Αν το συστατικό που προσφέρει ο προμηθευτής είναι σημαντικό για την 

παραγωγή ενός αγαθού και υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που θα μπορούσαν να το 

αντικαταστήσουν, τότε η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι αρκετά 

μεγάλη. Με άλλα λόγια, οι προμηθευτές έχουν τη δύναμη να καθορίσουν τους όρους 

συνεργασίας με τον πελάτη τους. Η δύναμη των προμηθευτών είναι μικρή όταν 

υπάρχουν αρκετοί προμηθευτές για λίγους αγοραστές (Flouris and Oswald, 2006; 

Σιώμκος, 2003). Στο χώρο της αεροπορικής εκπαίδευσης οι προμηθευτές είναι οι 

εταιρίες κατασκευής και ανταλλακτικών αεροσκαφών, οι εταιρίες καυσίμων και οι 

εταιρίες κατασκευής εξομοιωτών. Η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι ισχυρή, 

καθώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μία σχολή χωρίς εξομοιωτή και αεροσκάφη 

και δεν υπάρχουν άλλα αγαθά και συστήματα εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να τα 

αντικαταστήσουν(Tsaktanis, 2014). 



 

25 
 

2.5.3 Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

Η δύναμη των αγοραστών είναι μεγάλη όταν οι αγοραστές μπορούν να αγοράσουν 

σε πολλές ποσότητες και μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή και τους όρους 

συνεργασίας. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να ισχύει μία από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: το προϊόν ή υπηρεσία να είναι μη διαφοροποιημένα, τα κέρδη των 

αγοραστών να είναι χαμηλά, οι αγοραστές να γνωρίζουν το κόστος παραγωγής και το 

προϊόν να αποτελεί σημαντικό ποσοστό των εξόδων των αγοραστών (Σιώμκος, 2003). 

Για μία σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ο δυνητικός της φοιτητής έχει 

ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, πριν επιλέξει ξεκινήσει τη φοίτηση του. Στο χρονικό 

αυτό διάστημα μπορεί να διαπραγματευτεί το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται για 

να ολοκληρώσει τη φοίτηση του και τα χρονικά περιθώρια που ισχύουν για την 

καταβολή αυτών. Από τη στιγμή που θα επιλέξει μία σχολή, χάνει τη διαπραγματευτική 

του δύναμη καθώς η επιλογή διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής σχολής έχει χρηματικό 

τίμημα, διότι δεν γίνεται επιστροφή διδάκτρων και η φοίτηση σε δεύτερη σχολή 

ξεκινάει από την αρχή (Τsaktanis, 2014). 

2.5.4 Πίεση από υποκατάστατα προϊόντα 

Όσον αφορά την απειλή από υποκατάστατα, εδώ εξετάζεται η δυνατότητα παροχής 

αεροπορικής εκπαίδευσης μέσα από άλλες υπηρεσίες. Σε μία αγορά όσα περισσότερα 

είναι τα υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η αγορά  

(Lewis, 1981).  

 Για την αγορά των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία 

που να θεωρείται ότι λειτουργεί ως υποκατάστατο προς τις υπηρεσίες εκπαίδευσης των 

σχολών και η αγορά των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης ευνοείται από αυτό (Gkinis, 

2014). 

2.6 Τύπος και ένταση ανταγωνισμού 

Οι σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 16 σύμφωνα με την επίσημη 

ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και όλες ανταγωνίζονται άμεσα 

μεταξύ τους καθώς όλες στοχεύουν στην ίδια αγορά στόχο, ήτοι σε ηλικίες 18 έως και 

35 ετών, και οι στρατηγικές που ακολουθούν οι περισσότερες είναι στρατηγικές 

ανάπτυξης και διαφοροποίησης (Tsaktanis, 2014; Gkinis, 2014). Στην παρούσα έρευνα, 

η ανάλυση των ανταγωνιστών πραγματοποιήθηκε μέσα από συνεντεύξεις σε βάθος με 
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δύο από τις δεκαέξι σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το συμπέρασμα 

που προέκυψε είναι ότι ο τύπος ανταγωνισμού που επικρατεί με βάση των αριθμό των 

ανταγωνιστών, τα εμπόδια εισόδου στην αγορά και το βαθμό διαφοροποίησης της 

υπηρεσίας, είναι το ολιγοπώλιο καθώς ο αριθμός των σχολών είναι μικρός, υπάρχουν 

αρκετά εμπόδια στην αγορά και δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα για την 

υπηρεσία παροχής εκπαίδευσης. Επίσης, η ένταση του ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται 

ως μικρή καθώς η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών είναι μικρή, οι ανταγωνιστές δεν 

είναι όλοι ισοδύναμοι μεταξύ τους, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα εφαρμογής των 

οικονομιών κλίμακας και τέλος δεν υπάρχουν υπηρεσίες που να λειτουργούν ως 

υποκατάστατα της αεροπορικής εκπαίδευσης. 

2.7 Ανάλυση των παραγόντων περιβάλλοντος (PEST Analysis) 

2.7.1 Το τεχνολογικό περιβάλλον 

Το τεχνολογικό περιβάλλον αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν 

σημαντική επίδραση στην επιχείρηση και στη στρατηγική της. Οι τάσεις αυτές μπορεί 

να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τις 

εκμεταλλευθούν και να τις εισάγουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες τους 

(managementstudyguide.com). Το τεχνολογικό περιβάλλον στα θέματα εκπαίδευσης 

πιλότων εξελίσσεται πολύ γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα τα νέα επιτεύγματα δεν 

δημοσιεύονται τακτικά με αποτέλεσμα να μην κρίνεται αναγκαίο για μία σχολή να 

κάνει κτήμα της συνεχώς τα συστήματα εκπαίδευσης τελευταίας τεχνολογίας. Το 

βασικότερο και ταυτόχρονα ακριβότερο εργαλείο εκπαίδευσης για μία σχολή είναι ο 

εξομοιωτής πτήσης. Υπάρχουν τριών ειδών εξομοιωτές με βάση το μέγεθος τους. Οι 

εξομοιωτές μικρού μεγέθους, οι οποίοι είναι απλά σταθεροί με όργανα, οι εξομοιωτές 

μεσαίου μεγέθους που είναι διθέσιοι και υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης των 

πιλότων στα πλαίσια συνεργασίας και συντονισμού ενός πληρώματος (MCC:Multi 

Crew Coordination) και οι εξομοιωτές μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι εκτός των άλλων 

παρέχουν και κίνηση με τρεις ή τέσσερις μεγάλους άξονες. Στην Ελλάδα υπάρχουν 

συνολικά τέσσερις μεσαίοι εξομοιωτές, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στην Global 

Aviation, στην Ατιική και ο άλλος στην Egnatia Aviation, στην Καβάλα. Όλες οι 

υπόλοιπες σχολές δουλεύουν με μικρούς εξομοιωτές και όσες δεν έχουν, συνεργάζονται 

με αυτές που διαθέτουν (Tsaktanins, 2014). 
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2.7.2 Το οικονομικό περιβάλλον 

Το οικονομικό περιβάλλον συνίσταται από παράγοντες που επηρεάζουν την 

αγοραστική δύναμη και τα πρότυπα των καταναλωτών. Οι αγορές χρειάζονται 

αγοραστική δύναμη αλλά και άτομα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 

επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τις αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες είχαν να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως την αύξηση της τιμής των καυσίμων, τη μείωση της 

επιβατικής κίνησης και την αύξηση της ζήτησης για εργασία. Η κατάσταση οδήγησε 

πολλές από τις αεροπορικές εταιρίες να μην μπορούν να ασκούν τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες επικερδώς και να κλείσουν ή να συγχωνευτούν σε μεγαλύτερες 

εταιρίες που κατάφεραν να επιβιώσουν (managementstudyguide.com). Η κατάσταση 

αυτή δεν μπορούσε να μην επηρεάσει αρνητικά και τις σχολές αεροπορικής 

εκπαίδευσης. Με την αύξηση της ανεργίας και το κλείσιμο πολλών αεροπορικών 

εταιριών, τα προβλήματα αναζήτησης εργασίας από πιλότους πλήθαιναν όλο και 

περισσότερο, παρατείνοντας το πρόβλημα ως και σήμερα. Η αγορά των σχολών 

αεροπορικής εκπαίδευσης μεγαλώνει καθώς δεν έχει επέλθει ακόμα κορεσμός. Η 

προσφορά μεγαλώνει με φθίνοντα ρυθμό καθώς το κράτος δεν στηρίζει οικονομικά τις 

σχολές. Η έλλειψη παροχής δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και η 

έλλειψη επενδύσεων από δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς επιβραδύνουν τον ρυθμό 

ανάπτυξης τους (Tsaktanis, 2014). 

2.7.3 Το πολιτικό περιβάλλον 

Το πολιτικό περιβάλλον συνίσταται από νόμους και κυβερνητικές οργανώσεις που 

επηρεάζουν ή περιορίζουν τα άτομα και τους οργανισμούς σε μια συγκεκριμένη 

κοινωνία. Στη Ελλάδα, οι απαιτήσεις εκπαίδευσης καθορίζονται από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α), η οποία είναι δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στο 

υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου. Στόχος της Υ.Π.Α. είναι η οργάνωση, 

η ανάπτυξη και ο έλεγχος του συστήματος αερομεταφορών της χώρας καθώς και η 

μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων για τη διαμόρφωση της πολιτικής των αερομεταφορών. Η πολιτική 

αβεβαιότητα και αστάθεια έχει αντίκτυπο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς υπονομεύει την ανάκαμψη και λειτουργεί ενάντια στη 

συγκρότηση μιας οργανωμένης δομής. Δημιουργεί προβλήματα γραφειοκρατίας, 

συχνής αλλαγής νομοθεσίας, που επηρεάζουν άμεσα κάθε επιχείρηση και κατ’ 

επέκταση και τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης (Gkinis, 2014). 
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 2.7.4 Το κοινωνικό περιβάλλον 

Το κοινωνικό περιβάλλον αναφέρεται στους θεσμούς, στα κοινωνικά φαινόμενα και 

στα δημογραφικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στις προτιμήσεις και στις 

συμπεριφορές των ατόμων μιας κοινωνίας (managementstudyguide.com). Τα άτομα 

που επιλέγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του πιλότου ανήκουν κυρίως στη μέση 

αστική τάξη και επηρεάζονται από άλλα άτομα συναφή με το επάγγελμα του πιλότου 

από το στενό τους κοινωνικό περιβάλλον (Tsaktanis, 2014). 

2.8 Η θεωρία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε το 1991 από τον Jay B. Barney (Texas 

A&M University) για τη θεωρία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που βασίζεται 

στους πόρους μιας επιχείρησης (Resource based view), το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα επιτυγχάνεται κυρίως με την εφαρμογή των δικών της στρατηγικών 

πόρων που χαρακτηρίζουν τη μοναδικότητα της.  Επομένως, η ίδια επιχείρηση, θα 

πρέπει να ακολουθήσει τη στρατηγική εκείνη που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τους πόρους της και τις δυνατότητες της (Barney, 1991).   

  Η προσέγγιση αυτή ορίζει ότι στα πλαίσια οργάνωσης επιχειρησιακών 

στρατηγικών η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των πόρων, ο ανταγωνισμός και το 

κέρδος περιλαμβάνουν την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, την απόδοση 

από τις καινοτόμες ενέργειες, την ύπαρξη διαφορών στην κερδοφορία μεταξύ των 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και τα μέσα με τα οποία η διαδικασία συσσώρευσης 

πόρων μπορεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Sapsed, 2001). 

Κατά τον Porter, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συγκριτικού πλεονεκτήματος για μια 

επιχείρηση: α) η ηγεσία κόστους και β) η διαφοροποίηση. Τα δύο αυτά είδη 

συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι το αποτέλεσμα της ικανότητας μιας επιχείρησης να 

προσαρμόζεται καλύτερα με τις πέντε δυνάμεις του Porter στον κλάδο της, σε αντίθεση 

με τους ανταγωνιστές της. Για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η 

επιχείρηση ακολουθεί 3 στρατηγικές ανάλογα με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο 

οποίο στοχεύει, σε συνάφεια με τους στρατηγικούς της στόχους. Οι στρατηγικές είναι 

οι εξής: Η στρατηγική ηγεσίας κόστους, η στρατηγική διαφοροποίησης και η 

στρατηγική εστίασης (αγορά niche).  

Με τη στρατηγική ηγεσίας κόστους, η επιχείρηση στοχεύει να παράγει με όσο το 

δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέχοντας το προϊόν/υπηρεσία σε 
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τιμές ισότιμες ή χαμηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών, η επιχείρηση εμμέσως, 

συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της, αποκτάει περισσότερα κέρδη. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η επιχείρηση που επιθυμεί να ακολουθήσει αυτήν την στρατηγική δεν θα 

πρέπει να παραβλέψει το γεγονός ότι το προϊόν/υπηρεσία θα πρέπει αν είναι ίδιας αξίας 

σε ποιότητα με το προϊόν/υπηρεσία των ανταγωνιστών.  

Η δεύτερη στρατηγική, είναι η στρατηγική της διαφοροποίησης. Με τον τρόπο αυτό 

οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από τις αντίστοιχες του κλάδου τους, 

παρέχοντας στους καταναλωτές την αξία που αναζητούν στο προϊόν/υπηρεσία. Η 

επιχείρηση πρέπει να είναι μοναδική σε κάτι ή να αντιμετωπίζεται η ίδια ως μοναδική. 

Ακολουθώντας αυτήν την στρατηγική, για να μπορέσει η επιχείρηση να διατηρήσει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, θα πρέπει τα κέρδη που απέκτησε από τις ενέργειες 

διαφοροποίησης που εφάρμοσε να υπερβαίνουν τα κόστη των ενεργειών αυτών. 

Τέλος, η τελευταία στρατηγική που προτείνει ο Porter είναι η στρατηγική εστίασης 

και διαφοροποίησης. Η στρατηγική αυτή είναι η περίπτωση που μια επιχείρηση 

επιδιώκει να αναπτύξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στοχεύοντας απλά να προσφέρει 

το προϊόν ή την υπηρεσία της σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, αποκλείοντας όλες 

τις υπόλοιπες. Και σε αυτήν την περίπτωση, η στρατηγικές ηγεσίας κόστους και 

διαφοροποίησης μπορούν να εφαρμοστούν από την επιχείρηση, εστιάζοντας μόνο σε 

μία ομάδα πληθυσμού.  (Porter, 1998)  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον έχουν γίνει αναφορές και για μια τέταρτη στρατηγική 

που έχει ονομαστεί ως ολοκληρωμένη στρατηγική διαφοροποίησης μέσω χαμηλού 

κόστους (Low Cost). Αρκετές αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους, εφαρμόζουν 

στρατηγική διαφοροποίησης επιλέγοντας να προσφέρουν υπηρεσίες καλής ποιότητας 

με χαμηλό κόστος. Μια ακόμα, η θεωρία ‘Diamond’, όπως ορίστηκε από τον Michael 

Porter, ορίζει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας χώρας είναι η συνάρτηση των 

εξής παραγόντων: 

1) Του επιπέδου παραγωγικότητας. 

2) Της ζήτησης. 

3) Των βιομηχανιών που σχετίζονται άμεσα με τη στήριξη του κράτους. 

4) Της σταθερής οργάνωσης και δομής του κράτους.   

Ακολουθώντας τη θεωρία ‘Diamond’ και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις, 

λειτουργούν ως οντότητες στα πλαίσια ενός κράτους, οι παραπάνω παράγοντες 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

μιας επιχείρησης.  

Ο πρώτος παράγοντας, που είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου παραγωγικότητας 

διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά:   

Α. Το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει την επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα το 

επίπεδο μόρφωσης του, οι επιμέρους ικανότητες του, το ωράριο εργασίας του και το 

κόστος παραγωγής του. 

Β. Οι φυσικοί πόροι, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν την  αφθονία σε φυσικούς πόρους, 

την ποιότητα τους, τα πάγια κόστη τους. 

Γ. Οι πηγές γνώσεων και εκπαίδευσης, δηλαδή οι επιστημονικές και οι τεχνολογικές 

γνώσεις που αποκτώνται μέσα από τα πανεπιστήμια, από τα ινστιτούτα ερευνών και  

από τη συμμετοχή σε εμπορικούς συλλόγους και ούτω καθεξής. 

Δ. Το κεφάλαιο. Το επίπεδο και το κόστος του κεφαλαίου που καθορίζει τη 

χρηματοδότηση της επιχείρησης, 

Ε. Η εσωτερική  οργάνωση και δομή μιας επιχείρησης, η οποία καθορίζει και την 

ποιότητα της. (Frăsineanu, 2008) 

Ο παράγοντας ζήτηση παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όσο πιο αυξανόμενη είναι η ζήτηση για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που παράγει ή προσφέρει μια επιχείρηση τόσο 

περισσότερες είναι οι πιθανότητες για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Σύμφωνα με τον Porter, τρία είναι τα χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην αύξηση της 

ζήτησης και κατ’ επέκταση στη  διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 

μια επιχείρηση. 

1. Η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαμορφώνεται ανάλογα με την 

οργάνωση και τους στόχους μια επιχείρησης. 

2. Η ύπαρξη ανάγκης για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. 

3. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες των 

καταναλωτών. 

Ο τρίτος παράγοντας είναι οι επιχειρήσεις που σχετίζονται ή που συνεργάζονται 

άμεσα με την επιχείρηση που επιδιώκει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η 

πορεία μιας εταιρίας, δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά οργανωμένη είναι και από 

το πόσο καλά διοικείται από το προσωπικό της, αλλά εξαρτάται και από την πορεία των 

προμηθευτών της. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να γίνει ακόμη πιο 
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ανταγωνιστική, όταν έχει αρκετά καλούς προμηθευτές που συμβάλουν στην 

καινοτομία, στην παροχή ποιότητας και κατ’ επέκταση στην αύξηση της ζήτησης. 

Ο τέταρτος και τελευταίος παράγοντας είναι η σταθερή οργάνωση και δομή μιας 

επιχείρησης. Οι στόχοι και οι στρατηγικές που λαμβάνονται από τα διοικητικά στελέχη, 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η 

οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και τα κίνητρα που οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν 

από μόνοι τους συντελούν στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

(Porter, 1998) 

2.8.1. Η θεωρία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εφαρμοσμένη στις 

σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης 

Για τον κλάδο αερομεταφορών και κατ’ επέκταση και για τις σχολές αεροπορικής 

εκπαίδευσης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βασιζόμενο και στην παραπάνω ανάλυση 

του Porter, είναι η συνάρτηση των παρακάτω παραγόντων:    

1. Παράγοντες Υπηρεσιών (Service Factors): Το επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει 

μία σχολή, το επίπεδο εκπαίδευσης των καθηγητών, η εσωτερική οργάνωση και 

δομή της σχολής και το σύστημα εκπαίδευσης που εφαρμόζει είναι παράγοντες που 

χαρίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

2. Παράγοντες Ζήτησης (Demand Factors): Τα επίπεδα ζήτησης για αεροπορική 

εκπαίδευση όταν είναι υψηλά σε μια σχολή δημιουργούν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

3. Παράγοντες Εγκαταστάσεων (Facility Factors): Η δυνατότητα παροχής καινοτόμων 

υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω των αεροδρομίων (πχ παροχή χώρου για εκπαίδευση) 

ή μέσω των εταιριών που προμηθεύουν προσομοιωτές, χαρίζει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

4. Παράγοντες Διαχείρισης (Managerial Factors): Η ικανότητα της σχολής να 

διαχειρίζεται την οργάνωση της. Οι διοικητικές και οικονομικές ικανότητες των 

στελεχών ορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

5. Χωροταξικοί Παράγοντες (Spatial Factors): Τα επίπεδα ανάπτυξης των περιοχών 

όπου εδρεύουν οι σχολές αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όπως για 

παράδειγμα αν οι σχολές βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια, σε συνεδριακά κέντρα ή 

ακόμα και  κοντά σε άλλες σχολές με τις οποίες έχουν αναπτύξει και μπορούν να 

ανταλλάσσουν παροχές. (Park, 2003) 
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2.8.2 Η ανάλυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δύο σχολών 

αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Στην περίπτωση των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δύο από τις 

δεκαέξι εταιρίες, που συμμετείχαν στην έρευνα για την ανάλυση του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, αναλύονται παρακάτω ως προς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους 

βασιζόμενοι στην παραπάνω θεωρία του Porter. Οι εταιρίες στις οποίες γίνεται 

αναφορά είναι η  Global Aviation στα Μέγαρα Αττικής και η ΤΑΕ Aviation Academy 

στη Θεσσαλονίκη. 

Η σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης, Global Aviation στην Αθήνα, ακολουθεί τη 

στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της διαφοροποίησης. Στόχος της είναι να 

προσφέρει αξία στον εκπαιδευόμενο πιλότο με την καλύτερη δυνατή παροχή ποιοτικής 

εκπαίδευσης. Αυτό που τη διαφοροποιεί από αρκετές σχολές στην Ελλάδα είναι ότι 

διαθέτει έναν μεσαίο εξομοιωτή, όταν μόνο τέσσερις σχολές από τις δεκαέξι διαθέτουν 

υπό την ιδιοκτησία τους έναν τέτοιο εξομοιωτή. Επίσης, η Global Aviation 

αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως μοναδική ως προς την ικανότητα διαχείρισης του 

διδακτικού προσωπικού της. Αρκετοί από το διδακτικό προσωπικό της είναι απόφοιτοι 

της σχολής, οι οποίοι παραδίδουν μαθήματα στους υποψήφιους πιλότους, είτε ως 

επισκέπτες σε διαλέξεις είτε ως μόνιμοι διδάσκοντες. Επίσης, η Global Aviation 

παρέχει στον εκπαιδευόμενο πιλότο την αξία που αναζητά προετοιμάζοντας τον για την 

είσοδο του στην αγορά εργασίας μέσα από σεμινάρια για συνεντεύξεις και ενημερωτικά 

σεμινάρια με θέματα εξέλιξης του κλάδου της εκπαίδευσης και των αερομεταφορών 

γενικότερα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Global Aviation είναι συνάρτηση του 

παράγοντα ‘ζήτηση’, καθώς  κατάφερε να επιτύχει μια αυξανόμενη ζήτηση για τις 

υπηρεσίες της ετησίως και στη συνέχεια να επιτύχει οικονομίες κλίμακας. Επίσης, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της βρίσκεται σε συνάρτηση με τον παράγοντα ‘ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών’ (service factors), καθώς το διδακτικό προσωπικό είναι αρκετά 

ικανό και η ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει είναι αρκετά υψηλή, με τη χρήση ενός 

από τους καλύτερους προσομοιωτές στην Ελλάδα.  (Tsaktanis, 2014) 

Η σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης TAE Aviation Academy, στη Θεσσαλονίκη, 

ακολουθεί και αυτή με τη σειρά της στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

διαφοροποίησης. Στόχος και της ΤΑΕ είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιοτική 

εκπαίδευση στους φοιτητές της. Είναι σχετικά μία καινούργια σχολή που δεν έχει 

καταφέρει ακόμα να αποκτήσει μια δυναμική οργανωτική δομή, αλλά θεωρείται  

μοναδική ως προς τις ικανότητες και τις γνώσεις των δημιουργών της. Οι  δημιουργοί 
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της ήταν χρόνια επαγγελματίες πιλότοι σε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες, αρκετά 

έμπειροι στο να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες εκπαίδευσης ενός πιλότου, και γι’ αυτό το 

λόγο, αποτελούν και το διδακτικό προσωπικό της. Το  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

ΤΑΕ Aviation Academy είναι συνάρτηση με τον παράγοντα του ‘επιπέδου ανάπτυξης 

της περιοχής’ (Spatial factors), καθώς η εκπαίδευση των πιλότων γίνεται στο διεθνή 

αερολιμένα της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’, ένα από τα μεγαλύτερα 

αεροδρόμια την Ελλάδα. (Gkinis, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας στόχος είναι να ερευνηθούν οι ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων πιλότων και οι επιδιώξεις τους μετά το τέλος της εκπαίδευσης 

τους. Αρχικά, σημαντικό είναι να συζητηθούν τα αποτελέσματα προϋπαρχουσών 

ερευνών σε διεθνές επίπεδο οι οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των πιλότων, 

εξετάζουν ζητήματα εκπαίδευσης, προϋποθέσεις εισαγωγής σε μια σχολή και τέλος τα 

κριτήρια επιλογής μιας σχολής από τους πιλότους.  Στη συνέχεια, σε επόμενο κεφάλαιο, 

τα παραπάνω θα συγκριθούν με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα με τη 

χρήση του κατάλληλου ερωτηματολογίου προς τους εκπαιδευόμενους πιλότους. 

3.2 Ορισμός πιλότου 

 Το συμβούλιο των αεροπορικών πιστοποιήσεων (Council on Aviation 

Aggreditation) όρισε τους απασχολούμενος με τον κλάδο αερομεταφορών, ως τους 

ανθρώπους που χρησιμοποιούν ένα κοινό κορμό γνώσεων που αποκτάται μέσα από τις 

σπουδές, την εμπειρία και την άσκηση και την εφαρμόζουν με τα εφόδια της 

φαντασίας, της διαίσθησης, της λήψης αποφάσεων, της ηθικής, της ακεραιότητας και 

της υπευθυνότητας για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία ασφαλών και 

αποτελεσματικών συστημάτων για τον κλάδο αερομεταφορών διεθνώς, προς το 

συμφέρον της ανθρωπότητας (Crehan, 1995).  

3.3 Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

3.3.1 Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ενός πιλότου και η επιλογή 

των κατάλληλων υποψηφίων. 

Οι συμπεριφορές ενός πιλότου ορίζονται ως ένα σύνολο αντιδράσεων που 

διαμορφώνονται περίπου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Για παράδειγμα, οι 

εμπειρίες ενός πιλότου που αποκτώνται μέσω των πτήσεων με τις ομάδες πληρώματος 

οδηγούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων συμπεριφορών, αναγκαίες για την προσαρμογή 

του στην εκάστοτε ομάδα. Από την άλλη πλευρά, τα χαρακτηριστικά της 
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προσωπικότητας ενός πιλότου παραμένουν σταθερά και απλά ανταποκρίνονται με 

διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση. Οπότε, η εκπαίδευση δεν 

μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός πιλότου, τα οποία και 

παραμένουν σταθερά.. Υπάρχουν πιλότοι που πραγματικά δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν στα πλαίσια μιας ομάδας και που δεν έχουν καταφέρει να βελτιώσουν 

τις ομαδικές τους ικανότητες μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης τους.  Κατά αυτόν τον 

τρόπο ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να οριστεί ο συντονισμός στην ομάδα ενός 

πληρώματος είναι η εκπαίδευση με την εφαρμογή τεχνικών συντονισμού του και η 

επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που μπορούν να προσαρμοστούν στην φιλοσοφία της ομαδικότητας σε 

ένα πλήρωμα. Αυτό μπορεί να συμβεί με τεστ προσωπικότητας, δεξιοτήτων και 

συμπεριφοράς, με συνεντεύξεις αλλά και με τη συμμετοχή των υποψηφίων σε μια 

ομαδική αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Κατά τη διαδικασία συμμετοχής του 

υποψηφίου στην ομαδική εργασία, στη φάση της επιλογής, θα ήταν σημαντικό ο κριτής 

να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να μπορεί να κάνει σωστή εκτίμηση των 

ικανοτήτων κάθε υποψηφίου (Hackman, 1993). Η συμπεριφορά και η στάση ενός 

πιλότου μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της εκπαίδευσης, για 

παράδειγμα μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο, τα 

χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και να 

ασκήσουν οποιαδήποτε αντίσταση στη προσπάθεια αλλαγής της. Υπάρχουν τρεις 

εκδοχές για να συμβεί αυτό. Πρώτον, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί 

να συσχετίζονται με τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός ατόμου αναφορικά με τη 

λήψη ευθυνών πριν και μετά την εκπαίδευση. Δεύτερον, τα χαρακτηριστικά μιας 

προσωπικότητας μπορεί να αποτρέψουν την αλλαγή στη συμπεριφορά σε άτομα που 

είχαν την ικανότητα να αλλάξουν και τρίτον να μην υπάρχει συνάφεια με τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου και των αλλαγών των στάσεων του. 

(Chidester et al., 1991; Ganesh and Joseph, 2005) 

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας διακρίνονται σε δύο διαστάσεις: α) Η πρώτη 

διάσταση αναφέρεται στα χαρακτηριστικά εκείνα που σχετίζονται με την επίτευξη των 

στόχων αλλά και τα κίνητρα επίτευξης αυτών και β) η δεύτερη διάσταση με τα 

εκφραστικά γνωρίσματα του ατόμου που σχετίζονται με την ευαισθησία, τα εσωτερικά 

γνωρίσματα και τον προσανατολισμού του. Στην περίπτωση των πιλότων, η υψηλή 

απόδοση τους κατά την πτήση πολυμελούς πληρώματος σχετίζεται με την απόδοση 

θετικών γνωρισμάτων που συνδέονται με την ανάγκη και το ενδιαφέρον για την 
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ανάληψη καινούργιων και δύσκολων καθηκόντων λειτουργώντας στα πλαίσια μιας 

ομάδας και όχι ατομικά, ενώ η χαμηλή απόδοση τους σχετίζεται με την απόδοση 

αρνητικών χαρακτηριστικών, όπως η αλαζονεία και η εχθρότητα. Στα πλαίσια ενός 

πειράματος σε μεγάλο προσομοιωτή που μπορεί και αναδημιουργεί συνθήκες 

πραγματικής πτήσης, σε δύο ομάδες πληρώματος, το κάθε πλήρωμα είχε και από έναν 

υπεύθυνο πιλότο. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πτήσεως στον εξομοιωτή, το 

αεροσκάφος αντιμετώπιζε προβλήματα με αποτέλεσμα να απαιτείται σωστός 

συντονισμός μεταξύ των ατόμων του πληρώματος, για να καταφέρουν να 

προσγειώσουν το αεροπλάνο ασφαλές. Το πλήρωμα στο οποίο ο επικεφαλής διέθετε 

θετική εκφραστικότητα ήταν περισσότερο αποδοτικό και έκανε τα λιγότερα λάθη 

συγκριτικά με το δεύτερο πλήρωμα στο οποίο ο επικεφαλής διέθετε αρνητική 

συμπεριφορά με ελάχιστα κίνητρα. (Chidester et al., 1990) 

Πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος και κατ’ επέκταση και 

στη λανθασμένη αξιολόγηση των σχολών εκπαίδευσης κατά την επιλογή των 

κατάλληλων πιλότων. Η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων, από τις 

αεροπορικές εταιρίες διαμέσου ψυχομετρικών τεστ και τεστ προσωπικότητας έχουν ως 

σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

αερομεταφορών, εξακριβώνοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι πιλότοι διαθέτουν τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά για να καλύψουν της απαιτήσεις της θέσης σε ένα 

σύγχρονο πιλοτήριο και να μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια μιας ομάδας. Σε 

πιλοτήρια πολλαπλών χειριστών, οι πιλότοι πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως 

η ομαδικότητα και οι δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, καθώς πολλά από τα ατυχήματα 

οφείλονται και στην έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ του ατόμων του 

πληρώματος. Επομένως, οι αεροπορικές εταιρίες κρίνουν απαραίτητη την αξιολόγηση 

των χαρακτηριστικών προσωπικότητας ενός υποψήφιου πιλότου, κάτι που θα πρέπει να 

εφαρμόζεται και από τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης. Η κοινωνικότητα, η 

ισορροπημένη αυτοπεποίθηση και η τάση για έντονη δράση είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά επιτυχημένων πιλότων. Αυτά τα χαρακτηριστικά εντοπίζονται κυρίως 

στους έμπειρους πιλότους και όχι τόσο στους εκπαιδευόμενους. (Hormann and 

Maschke, 1996) 
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3.3.2 Απαιτούμενες γνώσεις για την είσοδο σε μια σχολή αεροπορικής 

εκπαίδευσης διεθνώς 

Βασική προϋπόθεση για την είσοδο σε κάποια από τις σχολές εκπαίδευσης πιλότων 

σε μία ξένη χώρα είναι  η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (proficiency level). 

Πολλές από τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης εξετάζουν τους δυνητικούς 

σπουδαστές στη χρήση γραπτού και προφορικού  λόγου και ακουστικής της Αγγλικής 

γλώσσας, παραλείποντας το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς τους σπουδαστές 

αντιμετωπίζουν προβλήματα  κατανόησης της Αγγλικής στα επίπεδα μιας διάλεξης. Ως 

εκ τούτου, οι σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχουν έναν 

ακαδημαϊκό προσανατολισμό στους ξένους σπουδαστές με διαφορετικές μεθόδους 

διδασκαλίας, αλλά και να καθορίσουν το κατάλληλο διαγνωστικό τεστ της Αγγλικής 

που θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την πλήρη κατανόηση της σε επίπεδα 

διάλεξης αλλά και ορολογίας του κλάδου. Άλλωστε, κρίνεται απαραίτητη η άριστη 

κατανόηση και χρήση της αγγλικής για έναν κυβερνήτη αεροσκάφους διεθνώς. 

(Dusenbury and Bjerke, 2013) 

Από τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κάποιες κρίνουν απαραίτητη 

την εφαρμογή τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικών τεστ, ενώ άλλες όχι. Σε ορισμένες 

σχολές εφαρμόζονται μόνο ορισμένα τεστ γνώσεων, όπως η γνώση των αγγλικών σε 

επίπεδο lower, απλές γνώσεις μαθηματικών και φυσικής, ενώ τα ψυχομετρικά τεστ δεν 

κρίνονται απαραίτητα. Έχει γίνει κοινώς αποδεκτό ότι οποιοσδήποτε μπορεί να 

ακολουθήσει το επάγγελμα του πιλότου πόσο μάλλον όταν επιλέγεται από ανθρώπους 

που φιλοδοξούν από τη μικρή τους ηλικία να το ακολουθήσουν. (Tsaktanis, 2014) 

3.4  Ζητήματα Εκπαίδευσης 

3.4.1 Η σημαντικότητα της διαχείρισης πόρων από πληρώματα 

αεροπορικών μέσων για τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης (Crew 

Resource Management) 

Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της αεροπορικής εκπαίδευσης, η διαχείριση 

πόρων από πληρώματα αεροπορικών μέσων, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε θετικές 

αλλαγές της συμπεριφοράς του πληρώματος αναφορικά με το συντονισμό μεταξύ των 

ατόμων που απαρτίζουν το πλήρωμα και τις ατομικά προσωπικές ικανότητες του κάθε 

μέλους του πληρώματος . Η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για το 
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προσωπικό του πληρώματος  παρέχει τη καλλιέργεια των διαπροσωπικών ικανοτήτων, 

την επίλυση θεμάτων κρίσεων, των ικανοτήτων ηγεσίας και λήψης αποφάσεων και της 

ικανότητας διαχείρισης του στρες. Η καλλιέργεια των άνωθεν ικανοτήτων συμβάλουν 

αδιαμφισβήτητα στην παροχή ασφαλέστερων υπηρεσιών από τις αεροπορικές εταιρίες 

μειώνοντας το σφάλμα και ελαχιστοποιώντας το άγχος. Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι 

η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων του πληρώματος και ο βαθμός 

καλλιέργειας των ικανοτήτων εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου, από 

τις ικανότητες του εκπαιδευτή αλλά και από την κοινωνική ομάδα στην οποία 

εντάσσεται ο εκπαιδευόμενος. (Helmreich and Wilhelm, 1991)  

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το ανθρώπινο λάθος είναι αναπόφευκτο. Ο μόνος τρόπος 

για να το αντιμετωπίσει κανείς είναι να μάθει να το διαχειρίζεται. Η διαχείριση πόρων 

του πληρώματος διδάσκει τη διαχείριση του ανθρώπινου λάθους ή και την 

ελαχιστοποίηση του μέσα από τρία στάδια άμυνας κατά την αντιμετώπιση ενός 

προβλήματος ή μιας δύσκολης κατάστασης. Το πρώτο στάδιο άμυνας είναι η εύρεση 

λύσης για την αποφυγή του σφάλματος, το δεύτερο στάδιο άμυνας είναι η παγίδα 

ενδεχόμενων σφαλμάτων πριν συμβούν, και το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι η 

ελαχιστοποίηση των συνεπειών από σφάλματα που τελικά δεν κατάφεραν να 

αποφευχθούν. (Σχήμα 2) 

Η διαχείριση των πόρων του πληρώματος κρίνεται απαραίτητη να υπάρχει στον 

κύκλο εκπαίδευσης των πιλότων με απώτερο σκοπό την εξομάλυνση των σφαλμάτων 

και την ανάπτυξη στρατηγικών για την διαχείριση αυτών. (Helmreich et al., 1999) 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Στάδια άμυνας των σφαλμάτων         Πηγή: Helmreich et al., 1999 

 

Mitigate consequences 
of error 

Trap error 

Avoid error 
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3.4.2 Η εκπαίδευση διαχείρισης του στρες  

Η ικανότητα του να αντιμετωπίζει κανείς τις επιπτώσεις του στρες, ιδιαίτερα σε ένα 

περιβάλλον που εμπεριέχει υψηλούς κινδύνους, όπως είναι η αεροπορία, είναι σαφώς 

σημαντική. Πολλά από τα θανατηφόρα αεροπορικά ατυχήματα οφείλονται κατά το 

ήμισυ στη λανθασμένη λήψη αποφάσεων λόγω του στρες και έχει ερευνηθεί ότι το 

στρες λειτουργεί αρνητικά στις δεξιότητες ενός πιλότου σε συνδυασμό με την απώλεια 

μνήμης και την έλλειψη συγκέντρωσης. Αναφορικά με την διαχείριση του στρες στους 

πιλότους υπάρχει διεθνώς έλλειψη κατάρτισης και συστημάτων εκπαίδευσης για τη 

διαχείριση του από τους πιλότους. Εμμέσως, προκύπτει ότι οι σχολές αεροπορικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τους εκπαιδευόμενους πιλότους με μαθήματα 

διαχείρισης του στρες. Ένα μοντέλο εκπαίδευσης διαχείρισης του στρες θα πρέπει να 

παρέχει 2 κρίσιμα συστατικά: Την εκπαίδευση πιλότων σε εξομοιωτές πτήσεις σε 

συνθήκες υψηλού στρες και την ένταξη των πιλότων σε προγράμματα εξειδικευμένης 

κατάρτισης, πιθανόν σε συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών. Σύμφωνα με έρευνες, οι 

πιλότοι που είχαν εκπαιδευτεί να διαχειρίζονται καταστάσεις άγχους πιλοτάρουν πιο 

ομαλά ένα αεροσκάφος, σε αντίθεση με τους πιλότους που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ 

σε εκπαίδευση διαχείρισης του στρες. (McClernon et al., 2011)  

3.4.3 Η σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ των σχολών 

αεροπορικής εκπαίδευσης και των αεροπορικών εταιριών 

Οι σχολές εκπαίδευσης πιλότων για να επιβιώσουν μακροχρόνια στην αγορά θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και στις απαιτήσεις του κλάδου 

αερομεταφορών συνεχώς. Αυτό απαιτεί η εκπαίδευση των πιλότων να είναι σε πλήρη 

συγχρονισμό με τις ανάγκες τις αγοράς για προσωπικό. Η καλύτερη μέθοδος για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η συνεργασία μεταξύ των σχολών αεροπορικής 

εκπαίδευσης και των αεροπορικών εταιριών. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να 

αναφέρουν συνεχώς τις ανάγκες τους για κάλυψη θέσεων και τις απαιτήσεις τους για 

στελέχη και οι σχολές εκπαίδευσης να παρέχουν την ευκαιρία σε νεοσυλλέκτους 

πιλότους να εξασκήσουν το επάγγελμα τους αλλά και να προετοιμάσουν τους 

νεότερους αναφορικά με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η ικανότητα των σχολών 

εκπαίδευσης για κάλυψη των απαιτήσεων του κλάδου αερομεταφορών, εξαρτάται από 

τα τεχνολογικά συστήματα που διαθέτει, από το διδακτικό προσωπικό, από τον αριθμό 

αεροσκαφών αλλά και από τα μαθήματα που παρέχονται. Οι αεροπορικές εταιρίες από 

την πλευρά τους θα πρέπει να συμμετέχουν ή και να διοργανώνουν συνέδρια με θέματα 
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παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας, να βοηθούν τις σχολές εξασφαλίζοντας τους με  

εξοπλισμό για τις ανάγκες εκπαίδευσης πιλότων, να χρηματοδοτούν έρευνες για την 

ανάλυση της περιγραφής των καθηκόντων (job description) του πιλότου και για τις 

μεταρρυθμίσεις στον κλάδο που επηρεάζουν και την εξέλιξη του επαγγέλματος του 

πιλότου και να παρέχουν υποτροφίες σε σπουδαστές κατόπιν αξιολόγησης των 

ικανοτήτων τους. Μια τέτοια συνεργασία, έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη του κενού 

που υπάρχει ανάμεσα στην ζήτηση για προσωπικό από τις αεροπορικές εταιρίες και 

στην ανάγκη για άσκηση του επαγγέλματος από τους πιλότους. (Oster and Hansen, 

1997)  

Επίσης, οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές από το σύστημα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της εκάστοτε χώραw τους δεν είναι πάντα συμβατές με 

τις απαιτήσεις του συστήματος εκπαίδευσης της ξένης χώρας όπου επιθυμούν να 

μεταβούν για σπουδές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

προκλήσεις  ενός διαφορετικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για παράδειγμα οι Κινέζοι  

μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα το άγχος τους στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις 

συγκριτικά με του Αμερικανούς, λόγω της διαφορετικότητας που διακατέχει  το 

σύστημα εκπαίδευσης των δύο χωρών. Εκ των πραγμάτων το σύστημα εκπαίδευσης της 

Κίνας είναι σαφώς πιο αυστηρό από αυτό των Αμερικανών. (Helmreich et al., 1999) 

3.5  Το φαινόμενο του κοινωνικού στίγματος 

Οι αεροπορικές εταιρίες στη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων 

δίνουν έμφαση κατά την ένταξη τους στη σχολή εκπαίδευσης στην επίδοση τους στον 

προσομοιωτή καθώς και την επιτυχία τους στο πρόγραμμα εξέτασης της πτήσης (flight 

screening). Το φαινόμενο του κοινωνικού στίγματος είναι μία διαχρονική και σύγχρονη 

πρόκληση για την κοινωνία μας, όπου πολλά άτομα που ανήκουν σε μια κοινωνική 

ομάδα αντιμετωπίζουν την προκατάληψη και τον φόβο καθημερινά. Τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από αυτό το φαινόμενο αυτό είναι η απομόνωση των ατόμων που 

υπόκεινται στην προκατάληψη, η κατάθλιψη αλλά και η εκδήλωση βίας. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά προκαλούν αρνητικά φορτισμένες αντιδράσεις που μπορούν να 

καθορίσουν τον βαθμό εμπιστοσύνης  που τρίτοι μπορούν να δείξουν σε αυτά τα άτομα. 

Το φαινόμενο του κοινωνικού στίγματος μελετήθηκε πρόσφατα και για τους πιλότους, 

με σκοπό να εξεταστεί,  αν η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επιβάτες προς τους πιλότους 

πηγάζει από γνώσεις ή από συναισθήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η μελέτη έγινε 

στην Ινδία και όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν Ινδοί. Τα χαρακτηριστικά πάνω 
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στα οποία βασίστηκε η μελέτη της έρευνας ήταν το φύλο, η ηλικία, το βάρος και η 

καταγωγή των πιλότων (Ινδός ή Άραβας). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι γενικότερα οι επιβάτες εμπιστεύονται περισσότερο 

έναν πιλότο μικρής ηλικίας, άνδρα, αδύνατο και ίδιας καταγωγής, στην περίπτωση αυτή 

Ινδό, γεγονός που οφείλεται στα συναισθήματα και τις αντιλήψεις που δημιουργούν οι 

προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στίγματα προς ορισμένες ομάδες ατόμων. (Winter et 

al., 2014) 

3.6  Κριτήρια επιλογής μιας σχολής διεθνώς 

Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής μιας σχολής διεθνώς ορίζονται σύμφωνα με 

τον παρακάτω σκελετό και πάνω σε αυτόν θα βασιστεί η προκείμενη έρευνα για τα 

κριτήρια επιλογής μιας σχολής στην Ελλάδα, ορίζοντας ποια είναι τα σημαντικότερα 

και ανακαλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν:  

Α. Το κόστος εκπαίδευσης, πρέπει πάντα να ανταποκρίνεται στην ποιότητα της. Σε 

κάποιες σχολές στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνεται το διδακτικό υλικό, ένα 

πρόγραμμα εξέτασης της πτήσης και το κόστος από τα εξέταστρα, ενώ σε κάποιες 

άλλες σχολές όχι. Οι περισσότερες σχολές απαιτούν την εξόφληση ολόκληρου του 

ποσού ή ένα μέρος αυτού πριν την έναρξη των μαθημάτων, ενώ άλλες παρέχουν 

μικρές υποτροφίες σε άτομα ικανά με καλές δεξιότητες για να ξεκινήσουν την 

εκπαίδευση. Επίσης, αρκετές εταιρίες χρεώνουν πέραν του συμφωνηθέντος τις 

επιπρόσθετες ώρες εκπαίδευσης και το κόστος αυτό είναι διαφορετικό ανά σχολή. 

Όλα αυτά είναι απαραίτητα δεδομένα που ένας αναδυόμενος πιλότος πρέπει να 

διερευνήσει καλά πριν επιλέξει μία σχολή. (flighttraining.aopa.org) 

Β. Ο χρόνος προετοιμασίας για να γίνει κανείς πιλότος, που συνήθως κυμαίνεται από 

12 μήνες έως τρία χρόνια ανάλογα και με την πυκνότητα των μαθημάτων που 

επιλέγει κανείς. Ο χρόνος είναι εξαιρετικά πολύτιμος και η ηλικία παίζει σημαντικό 

ρόλο στη διαδικασία πρόσληψης από αεροπορικές εταιρίες. Μία σχολή που μπορεί 

να παρέχει ταχύρυθμα μαθήματα εκπαίδευσης έχει σίγουρα προβάδισμα επιλογής.  

(Tsaktanis, 2014) 

Γ. Η ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται από κάθε σχολή. Είναι σημαντικό πόσο 

καλά διατηρημένα και εξοπλισμένα είναι τα αεροπλάνα που διαθέτει μία σχολή, 

καθώς επίσης ο αριθμός και ο διαφορετικός τύπος αεροσκαφών που παρέχει για 

εκπαίδευση. Οι καλοί εκπαιδευτές πτήσεων είναι και αυτοί σημαντικός παράγοντας 
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στην ποιότητα της εκπαίδευσης Ένας καλός εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει ένα 

καλό πιστοποιητικό πτήσης αεροσκαφών. Τέλος η ποιότητα και το είδος του 

εξομοιωτή συμβάλει αποτελεσματικά στην ποιότητα εκπαίδευσης μιας σχολής. 

(flighttraining.aopa.org) 

Δ. Το άνοιγμα ευκαιριών απασχόλησης μέσα από τη σχολή. Υπάρχουν αρκετές σχολές 

που εγγυώνται στους υποψήφιους πιλότους συνεντεύξεις με αεροπορικές εταιρίες 

και είναι αλήθεια, πως θεωρείται βασικός παράγοντας επιλογής μιας σχολής, διότι 

πλέον ο ανταγωνισμός είναι  αρκετά υψηλός και η εξασφάλιση συνεντεύξεων είναι 

σημαντική (www.flytheline.com). Επίσης αρκετές σχολές συμβάλουν στην 

προετοιμασία των πιλότων, με την οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικών 

συνεντεύξεων με τις αεροπορικές εταιρίες και συμμετέχουν σε συνέδρια 

ενημέρωσης από αεροπορικές εταιρίες για τις διαδικασίες πρόσληψης που 

ακολουθούν (Tsaktanis, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 Εισαγωγή 

Εξετάζοντας στα προηγούμενα κεφάλαια τη σημαντικότητα της αεροπορικής 

εκπαίδευσης για τον κλάδο αερομεταφορών στην Ελλάδα, κρίθηκε αναγκαία η μελέτη 

της ελκυστικότητας της αγοράς των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Μελετήθηκε το περιβάλλον ανταγωνισμού και η λειτουργία των σχολών αεροπορικής 

εκπαίδευσης με βάση το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter για την ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος και της PEST ανάλυσης για την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, όπως φαίνεται από την σκοπιά των ιδιοκτήτων των σχολών αυτών. 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να μελετήσουμε από τη σκοπιά των φοιτητών 

των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης την ποιότητα της αεροπορικής εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα, έχοντας ως βάση τα διεθνή ζητήματα εκπαίδευσης που αναφέραμε στο 

τρίτο κεφάλαιο. Στόχος είναι να κατανοηθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία οι πιλότοι 

επέλεξαν για τη φοίτηση τους  μια σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά 

και τη γνώμη αυτών για την ποιότητα της αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, που συμπληρώθηκε από 

φοιτητές, από δύο σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης, που αντιπροσωπεύουν τις δύο 

κυρίαρχες της αγοράς, την Global Aviation Academy στα Μέγαρα Αττικής και την 

Egnatia Aviation Academy στην Καβάλα. 

 

4.2 Μεθοδολογία 

4.2.1 Τα εργαλεία 

Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε από 

την ερευνήτρια με σκοπό να μελετηθεί η άποψη των εκπαιδευόμενων πιλότων για την 

ποιότητα της αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τα κριτήρια επιλογής μιας 

ελληνικής σχολής αεροπορικής εκπαίδευσης. Επιλέχτηκε να διανεμηθεί, με 

ηλεκτρονική μορφή, στους φοιτητές από τις δύο μεγαλύτερες σχολές αεροπορικής 

εκπαίδευσης στην ελληνική αγορά. Το ερωτηματολόγιο έγινε στην αγγλική γλώσσα, με 
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τη μέθοδο της ατομικής συμπλήρωσης. Περιελάμβανε δεκαέξι ερωτήσεις, οι οποίες 

κατανεμήθηκαν σε τέσσερις ενότητες και ήταν οι εξής: 

1. Η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων. 

2. Ζητήματα εκπαίδευσης.  

3. Θέματα αντιμετώπισης μετά την αποφοίτηση. 

4. Τα κριτήρια επιλογής μιας ελληνικής σχολής αεροπορικής εκπαίδευσης. 

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου ήταν σε μορφή πολλαπλής επιλογής κλίμακας 

likert των πέντε βαθμίδων, όπου 1= διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3= ούτε διαφωνώ, 

ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ και 5= συμφωνώ απόλυτα. 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με την χρήση του στατιστικού 

πακέτου ανάλυσης δεδομένων, SPSS (Superior Performance Software System) της IBM 

(SPSS, Version 22). 

 

4.2.2 Το δείγμα 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε δείγμα πενήντα τριών φοιτητών (Ν=53), που αντιστοιχεί 

στο 85% περίπου του συνόλου των φοιτητών, που αποφοιτούν στην Ελλάδα ετησίως. 

Οι απόφοιτοι από τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, φτάνουν περίπου 

τους 60 ετησίως. Αναφορικά με το δείγμα, το 92,5% του συνόλου των φοιτητών ήταν 

άντρες ενώ το 7,5% του συνόλου των φοιτητών ήταν γυναίκες, ποσοστό αρκετά λογικό 

αν υποθέσουμε ότι το επάγγελμα του πιλότου επιλέγεται κυρίως από τον αντρικό 

πληθυσμό. Δεν υπήρχε περιορισμός στο μορφωτικό επίπεδο. Οι ερωτηθέντες ήταν 

απόφοιτοι λυκείου, πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακών σπουδών, με ηλικία από 18 έως 

και 55 ετών. Τέλος, το 52,5% των ερωτηθέντων ήταν Έλληνες, ενώ οι υπόλοιποι 

διαφόρων εθνικοτήτων. 
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4.3 Αποτελέσματα 

Αρχικά, για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε η 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση με σκοπό να μελετηθεί, ποιες μεταβλητές 

(ερωτήσεις) του ερωτηματολογίου συσχετίζονται μεταξύ τους, και ο βαθμός 

συσχέτισης μεταξύ αυτών ώστε οι μεταβλητές να ομαδοποιηθούν σε ένα μικρότερο 

αριθμό σημαντικών παραγόντων. 

Πίνακας 4: Επεξήγηση συνολικής διακύμανσης (Total Variance explained) 

 

Από τις 16 μεταβλητές του ερωτηματολογίου, οι πέντε πρώτες μεταβλητές έχουν τις 

μεγαλύτερες ιδιοτιμές (eigenvalues). Στον πίνακα 4 εμφανίζονται οι μεγαλύτερες 

ιδιοτιμές των πέντε πρώτων μεταβλητών. Όσο μεγαλύτερη είναι η ιδιοτιμή, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγεί ένας παράγοντας. Οπότε, 

προκύπτει ότι οι 5 πρώτοι παράγοντες εξηγούν το 64,05% της συνολικής διακύμανσης, 

ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό, καθώς είναι υψηλότερο από το συνιστώμενο 

μικρότερο δυνατό 50%. Επομένως, μόνο οι πέντε πρώτοι παράγοντες θα 

συμπεριληφθούν στην ανάλυση.  

 

 

 

 

 

 

 Eigenvalues 

Component % of variance 

1 22.879 

2 13.965 

3 10.839 

4 9.168 

5 7.244 64.095% 
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Πίνακας 5: Μήτρα παραγόντων μετά την περιστροφή varimax (Rotated Component Matrix) 

 Component 

1 2 3 4 5 

Pilots after graduating from an aviation academy in 

Greece, can meet many job opportunities in the airline 

companies 

.869 

    

After graduating from a Greek aviation academy, the 

pilots are considered to be ready to work as 

professional pilots 

.842 

    

The aviation academies in Greece are complying 

continuously with the market needs in aviation 

industry 

.661 

    

The job opportunities that are offered after graduating 

from a Greek aviation academy are a significant 

criterion in choosing a Greek aviation academy 

.620 

    

The aviation academies in Greece use the right criteria 

in selecting pilots 

 
.731 

   

The pilots after graduating from an aviation academy 

in Greece, are facing social stigmas in recruiting by 

the airline companies 

 

.619 
   

Psychometric and personality tests are appropriate for 

the selection process in Greek aviation academies 

 
.575 

   

The aviation academies in Greece lack in providing 

training systems to pilots in order to manage stress in 

a difficult occasion during a flight 

 

.567 
   

A proficiency level in English is necessary for the 

selection process in Greek aviation academies 

 
.469  

  

Crew resource management is an appropriate course 

for pilot training 

 
 .908 

  

Crew resource management improves the 

effectiveness of a commercial flight 

 
 .907  

 

The educational cost plays a determinant role in 

selecting to study in a Greek aviation academy 

 
  .649 

 

The weather in Greece is a determinant criterion in 

studying in a Greek aviation academy 

 
  .644  

Stress management constitutes a significant part of 

the aviation training 

 
  .626  

The educational cost in a Greek aviation training 

academy is considered to be low compared with 

aviation academies in other countries 

 

   .710 

In Greek Aviation academies there is a balance 

between cost and quality in training 

    .603 
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Ο πρώτος παράγοντας (component 1) παρατηρείται ότι έχει υψηλά factor loadings 

από τέσσερις μεταβλητές, οι οποίες συσχετίζονται αρκετά μεταξύ τους. Το κοινό 

στοιχείο και των τεσσάρων μεταβλητών είναι τα θέματα αντιμετώπισης των πιλότων 

μετά το τέλος των σπουδών τους από μια σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα. Ο παράγοντας αυτός μπορεί να ονομαστεί ‘Ευκαιρίες απασχόλησης’ (job 

opportunities). Ο δεύτερος παράγοντας (component 2) έχει οριακά υψηλά factor 

loadings από πέντε μεταβλητές, οι οποίες συσχετίζονται μεταξύ τους. Το κοινό στοιχείο 

και των τεσσάρων μεταβλητών είναι η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων 

υποψηφίων καθώς και η διαδικασία πρόσληψης αυτών από τις αεροπορικές εταιρίες. 

Οπότε, ο παράγοντας αυτός μπορεί να ορισθεί ως ‘Διαδικασία επιλογής και 

πρόσληψης’ των κατάλληλων πιλότων (selection and recruiting). Αντίστοιχα, ο τρίτος 

παράγοντας (component 3) έχει υψηλά factor loadings από δύο μεταβλητές, οι οποίες 

συσχετίζονται μεταξύ τους και το κοινό τους σημείο είναι η διαχείριση των πόρων του 

πληρώματος, όπου και αποτελεί την ονομασία του τρίτου παράγοντα (crew resource 

management). Ο τέταρτος παράγοντας (component 4), έχει υψηλά factor loadings από 

τρεις μεταβλητές, όπου το κοινό τους σημείο είναι οι λόγοι επιλογής μιας σχολής. Η 

ονομασία του τέταρτου παράγοντα είναι τα ‘κριτήρια επιλογής μιας ελληνικής σχολής 

αεροπορικής εκπαίδευσης’(selection criteria for a Greek aviation academy). Τέλος, ο 

πέμπτος και τελευταίος παράγοντας (component 5) έχει υψηλά factor loadings από δύο 

μεταβλητές, που συσχετίζονται μεταξύ τους και αφορά την άποψη των φοιτητών για το 

κόστος φοίτησης σε μια σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ονομασία 

του πέμπτου παράγοντα είναι η ‘Εκτίμηση του κόστους εκπαίδευσης’(cost valuation). 

 Μετέπειτα, ελέγχουμε την αξιοπιστία των παραγόντων που δημιουργήθηκαν 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach a. Ο δείκτης θεωρείται 

εξαιρετικός όταν α ≥ 0,95, ενώ κρίνεται πολύ ικανοποιητικός αν α ≥ 0,8 και 

ικανοποιητικός αν α ≥ 0,7. Το ελάχιστο αποδεκτό όριο είναι α ≥ 0,6. Τα δεδομένα του 

συντελεστή αναλύονται παρακάτω με βάση τον πίνακα 6 και τον πίνακα 7.  

Πίνακας 6: Δείκτης Cronbach’s Alpha 

 Cronbach’s Alpha 

Job opportunities (n=4) .813 

Selection and recruiting (n=5) .624 

Crew resource management (n=2) .862 

Selection criteria (n=3) .453 

Cost Valuation (n=2) .321 
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Πίνακας 7: Ανάλυση αξιοπιστίας 

Παράγοντες Μεταβλητές Cronbach’s 

Alpha if item 

deleted 

Ευκαιρίες απασχόλησης After graduating from a Greek aviation academy, 
the pilots are considered to be ready to work as 
professional pilots 

,749 

 Pilots after graduating from an aviation academy 
in Greece, can meet many job opportunities in the 
airline companies 

,710 

 The aviation academies in Greece are complying 
continuously with the market needs in aviation 
industry 

,807 

 The job opportunities that are offered after 
graduating from a Greek aviation academy are a 
significant criterion in choosing a Greek aviation 
academy 

,785 

Διαδικασία επιλογής και 

πρόσληψης 

The aviation academies in Greece use the right 
criteria in selecting pilots 

,559 

 Psychometric and personality tests are 
appropriate for the selection process in Greek 
aviation academies 

,536 

 A proficiency level in English is necessary for the 
selection process in Greek aviation academies 

,574 

 The aviation academies in Greece lack in 
providing training systems to pilots in order to 
manage stress in a difficult occasion during a 
flight 

,559 

 The pilots after graduating from an aviation 
academy in Greece, are facing social stigmas in 
recruiting by the airline companies 

,614 

Η διαχείριση των πόρων του 

πληρώματος 

Crew resource management improves the 
effectiveness of a commercial flight 

 

 Crew resource management is an appropriate 
course for pilot training  

κριτήρια επιλογής μιας 

ελληνικής σχολής αεροπορικής 

εκπαίδευσης 

Stress management constitutes a significant part 
of the aviation training 

,481 

 The weather in Greece is a determinant criterion 
in studying in a Greek aviation academy 

,278 

 The educational cost plays a determinant role in 
selecting to study in a Greek aviation academy 

,254 

Εκτίμηση του κόστους 

εκπαίδευσης 
The educational cost in a Greek aviation training 
academy is considered to be low compared with 
aviation academies in other countries 

 

 In Greek Aviation academies there is a balance 
between cost and quality in training 

 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του πίνακα 7 για τον παράγοντα ‘Ευκαιρίες 

απασχόλησης’, αν αφαιρεθεί έστω και μία μεταβλητή από τον παράγοντα, δεν  θα 

επηρεαστεί η αξιοπιστία του. Όμως, δε ισχύει το ίδιο για τον δεύτερο παράγοντα 
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‘Διαδικασία επιλογής και πρόσληψης’, όπου παρατηρείται πως αν αφαιρεθεί έστω και 

μία μεταβλητή ο παράγοντας θα κριθεί αναξιόπιστος. Εξαιρείται η μεταβλητή που 

αναφέρεται στα κοινωνικά στίγματα που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι, όπου ακόμα και αν 

αφαιρεθεί ο παράγοντας θα παραμείνει αξιόπιστος. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να 

χρειαστεί να αφαιρεθούν δύο μεταβλητές ή και να προστεθούν μεταβλητές που να 

έχουν σχέση με τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των πιλότων, προκειμένου ο 

παράγοντας να γίνει περισσότερο αξιόπιστος. Αναφορικά με τον παράγοντα ‘διαχείριση 

των πόρων του πληρώματος’, οι μεταβλητές που τον ορίζουν είναι μόνο δύο και αν 

αφαιρούσαμε έστω και μία τότε δεν θα υπήρχε και ο παράγοντας. Τέλος, αναφορικά με 

τους δύο παράγοντες που κρίθηκαν αναξιόπιστοι, οι μεταβλητές που τους ορίζουν θα 

πρέπει ή να αφαιρεθούν εξ’ ολοκλήρου από τον παράγοντα ή να αναδιατυπωθούν.     

Η παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών του ερωτηματολογίου που απάντησαν οι 

φοιτητές από τις 2 μεγαλύτερες σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

ανέδειξε 5 παράγοντες, εκ των οποίων οι 3 κρίθηκαν αξιόπιστοι και επηρεάζουν τη 

λειτουργία των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης. Από την παραγοντική ανάλυση 

προκύπτουν οι παράγοντες που συνθέτουν τους άξονες που θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στην εκτίμηση των παραμέτρων που προσδιορίζουν τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες για τους πιλότους μετά το τέλος της φοίτησης τους από τη σχολή 

εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων από τις σχολές 

αεροπορικής εκπαίδευσης, αλλά και τη σημαντικότητα της διαχείρισης των πόρων του 

πληρώματος. 

Ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος κρίθηκε αξιόπιστος, είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης 

που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι στην αγορά μετά την αποφοίτηση τους από την σχολή.  

Ο παράγοντας ‘ευκαιρίες απασχόλησης’ περιλαμβάνει  τον αριθμό των ευκαιριών που 

προσφέρει στους πιλότους η αγορά εργασίας, τις επαγγελματικές δεξιότητες των 

πιλότων μετά το τέλος των σπουδών τους, την ικανότητα των σχολών αεροπορικής 

εκπαίδευσης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς των αερομεταφορών. Οι 

μεταβλητές αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους, είναι αρκετά αξιόπιστες και η αφαίρεση 

έστω και μιας οποιασδήποτε μεταβλητής δεν επηρεάζει την αξιοπιστία του παράγοντα. 

Αναφορικά με τις μεταβλητές και τις απαντήσεις των φοιτητών, το 37.7% των 

ερωτηθέντων υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης μετά το 

τέλος των σπουδών τους, ενώ το 32.1% ούτε διαφώνησε, ούτε συμφώνησε ότι 

υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά. Αναφορικά με το αν οι 

ευκαιρίες απασχόλησης που αποκτούν οι πιλότοι μετά το τέλος των σπουδών τους από 
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μία σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αποτελεί το βασικό κριτήριο 

επιλογής μιας ελληνικής σχολής εκπαίδευσης, το 34% του δείγματος ούτε συμφώνησε 

ούτε διαφώνησε, όπως ακριβώς και με το ερώτημα για το αν θεωρούν τους εαυτούς 

τους έτοιμους πιλότους μετά την αποφοίτηση, όπου το 32.10%.  Αντιθέτως το 35,8% 

του δείγματος συμφώνησε με το γεγονός ότι οι σχολές μπορούν και ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες της αγοράς των αερομεταφορών.    

Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος κρίθηκε οριακά αξιόπιστος, είναι η διαδικασία 

επιλογής των κατάλληλων πιλότων από τις σχολές εκπαίδευσης αλλά και από τις 

αεροπορικές εταιρίες. Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει, την καταλληλότητα των 

κριτηρίων επιλογής των κατάλληλων φοιτητών, τα κοινωνικά στίγματα που 

αντιμετωπίζουν οι πιλότοι από τις αεροπορικές εταιρίες μετά το τέλος της φοίτησης 

τους,  την καταλληλότητα των ψυχομετρικών τεστ και των τεστ προσωπικότητας, το 

επίπεδο των αγγλικών που απαιτείται για την είσοδο σε μια σχολή αεροπορικής 

εκπαίδευσης, η έλλειψη εκπαίδευσης  του στρες από τις αεροπορικές εταιρίες. Όλες οι 

μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους και αφορούν ζητήματα που κρίνουν έναν πιλότο 

κατάλληλο για την επιλογή του από τις σχολές εκπαίδευσης αλλά και από τις εταιρίες 

αερομεταφορών. Αν αφαιρεθεί έστω και μία μεταβλητή από τον παράγοντα, ο 

παράγοντας κρίνεται αναξιόπιστος. Εξαίρεση αποτελεί μία μεταβλητή η οποία ακόμα 

και αν αφαιρεθεί δεν επηρεάζει την αξιοπιστία του παράγοντα και αυτή είναι η τα 

κοινωνικά στίγματα που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι από τις αεροπορικές εταιρίες μετά 

το τέλος της φοίτησης τους. Αναφορικά με το ζήτημα του κοινωνικού στίγματος 

παρατηρήθηκε ότι 30.2% του δείγματος συμφώνησε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα 

κοινωνικού στίγματος από τις αεροπορικές εταιρίες, ενώ το 26.4% ούτε συμφώνησε, 

ούτε διαφώνησε. Το 24.5% του δείγματος διαφώνησε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα 

κοινωνικού στίγματος. Οι εκπαιδευόμενοι πιλότοι ξένων εθνικοτήτων ανήκουν είτε στο 

26.4% του δείγματος που ούτε διαφώνησε, ούτε συμφώνησε, είτε στο ποσοστό του 30% 

που συμφώνησε. Αναφορικά, με το αν οι ελληνικές σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης 

χρησιμοποιούν τα σωστά κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων το  

39.6% του δείγματος συμφώνησε, ενώ το 35.8% ούτε διαφώνησε ούτε συμφώνησε. Στο 

ερώτημα για το αν τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ προσωπικότητας είναι απαραίτητα 

για την επιλογή των κατάλληλων πιλότων το 39,6%  του δείγματος απάντησε ότι 

συμφωνεί, και το 22,6% του δείγματος ότι συμφωνεί απόλυτα.   Αντιστοίχως, για το 

επίπεδο των αγγλικών στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, το 26.4% συμφώνησε 

ότι κρίνεται απαραίτητη η γνώση αγγλικών σε επίπεδο proficiency και το 39.6% 



 

51 
 

συμφώνησε απόλυτα. Τέλος, στο ερώτημα για το αν οι σχολές αεροπορικής 

εκπαίδευσης υστερούν στην παροχή μεθόδων εκπαίδευσης διαχείρισης του στρες , το 

7.5% του δείγματος διαφώνησε απόλυτα, το 32,1% του δείγματος διαφώνησε, το 30,2% 

ούτε συμφώνησε, ούτε διαφώνησε, το 18,9% του δείγματος συμφώνησε, ενώ το 11,3% 

του δείγματος συμφώνησε απόλυτα.  

Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας που κρίθηκε αξιόπιστος, με τη μεγαλύτερη 

αξιοπιστία συγκριτικά με τους υπόλοιπους δύο, είναι ο παράγοντας crew resource 

management. Ο παράγοντας αυτός συσχετίζεται άμεσα με δύο μεταβλητές. Η μία 

αφορά τη σημαντικότητα της διαχείρισης του πληρώματος ως μάθημα στο κύκλο της 

εκπαίδευσης, όπου το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος συμφώνησε ότι είναι 

απαραίτητο να υπάρχει στον κύκλο εκπαίδευσης κάθε σχολής. Το 43.4% του δείγματος 

συμφώνησε και το 45.3% του δείγματος συμφώνησε απόλυτα. Η δεύτερη μεταβλητή 

αφορά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του 

πληρώματος, όπου το 60.4% συμφώνησε απόλυτα και το 34% συμφώνησε. 

4.4 Συζήτηση 

Παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος συμφώνησε ότι οι σχολές 

αεροπορικής εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς αερομεταφορών, 

οι απόψεις των ερωτηθέντων διχάζονται στο θέμα για το αν υπάρχουν ευκαιρίες 

απασχόλησης μετά το τέλος των σπουδών τους και για το αν θεωρούν τους εαυτούς 

έτοιμους πιλότους για να εργασθούν σε μία αεροπορική εταιρία απευθείας μετά το 

τέλος των σπουδών τους. Σίγουρα, οι ευκαιρίες απασχόλησης, αποτελούν μία 

σημαντική παράμετρο για τους απόφοιτους πιλότους και κατ’ επέκταση και για τις 

σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης, καθώς αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής μιας 

σχολής διεθνώς (O'Connor et al., 2008). 

Από τα αποτελέσματα του δεύτερου παράγοντα και των μεταβλητών του, 

παρατηρείται ότι δεν είναι τυχαίο που οι μεταβλητές για την επιλογή των κατάλληλων 

υποψηφίων από τις σχολές εκπαίδευσης και οι μεταβλητές για την επιλογή των 

κατάλληλων υποψηφίων από τις αεροπορικές εταιρίες βρίσκονται κάτω από τον ίδιο 

παράγοντα. Όπως εξετάστηκε και στο τρίτο κεφάλαιο η συνεργασία μεταξύ των 

σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης και των αεροπορικών εταιριών κρίνεται απαραίτητη 

για την σωστή επιλογή των υποψηφίων αλλά και την άμεση απορρόφηση των πιλότων 

μετά το τέλος της φοίτησης τους. Αναφορικά με το πρόβλημα του κοινωνικού 
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στίγματος και τις απαντήσεις που δόθηκαν συγκριτικά με το φύλο, παρατηρούμε ότι 

από τους ερωτηθέντες όσοι έχουν ξένη εθνικότητα υποστήριξαν ότι αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα κοινωνικού στίγματος από τις αεροπορικές εταιρίες. Το αποτέλεσμα αυτό 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και περαιτέρω έρευνας με σκοπό να ερευνηθούν οι 

παράγοντες που το προσδιορίζουν. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 

συμφώνησε ότι τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ προσωπικότητας, καθώς επίσης και το 

ανώτατο επίπεδο αγγλικών είναι αναγκαία για τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων 

υποψηφίων για τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης. Όπως συζητήθηκε και στην τρίτη 

ενότητα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός πιλότου παραμένουν σταθερά 

και απλά ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση. 

Οπότε η εκπαίδευση δεν μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

ενός πιλότου, τα οποία και παραμένουν σταθερά. Οπότε, καταλήγουμε στο γεγονός ότι 

και από την άποψη των φοιτητών, τα τεστ προσωπικότητας και τα ψυχομετρικά τεστ 

είναι απαραίτητα για την επιλογή των κατάλληλων πιλότων (Chidester et al., 2009).  

 Τέλος, παρατηρούμε ότι η μεταβλητή ‘διαχείριση του στρες’ αποτελεί συνιστώσα 

του παράγοντα ‘διαδικασία επιλογής και πρόσληψης’. Αυτό σημαίνει πως συσχετίζεται 

με τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων. Άλλωστε κατά τη διαδικασία 

πρόσληψης σε μία εταιρία αεροπορικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε 

τεστ δοκιμαστικών πτήσεων, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης και 

διαχείρισης του στρες σε δύσκολες καταστάσεις. 

Τέλος, οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η διαχείριση των πόρων του 

πληρώματος λειτουργεί θετικά στην αποδοτικότητα των πτήσεων και ότι είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ως μάθημα στο κύκλο της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς 

διατυπώθηκε και στο τρίτο κεφάλαιο της έρευνας. Η άποψη των πιλότων για τη 

διαχείριση των πόρων είναι θετική και ασκεί μεγάλη επίδραση στην συμπεριφορά και 

στις αντιδράσεις των πιλότων με σκοπό τη μείωση του ανθρώπινου λάθους και την 

αύξηση της αποδοτικότητας των πτήσεων (O'Connor et al., 2008). 

4.5 Συμπεράσματα & προτάσεις 

Συμπερασματικά, κάνοντας μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της υπάρχουσας 

κατάστασης του κλάδου αερομεταφορών στην Ελλάδα έχοντας ως βάση τις πιο 

πρόσφατες δημοσιεύσεις, μελετήσαμε τη σημαντικότητα των σχολών αεροπορικής 

εκπαίδευσης στον κλάδο αερομεταφορών προκειμένου να προχωρήσουμε στην 

ανάλυση της ελκυστικότητας της αγοράς των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης στην 
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Ελλάδα. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση, συμπεραίνουμε ότι ο τύπος ανταγωνισμού 

που επικρατεί στην αγορά είναι το ολιγοπώλιο, καθώς ο αριθμός των σχολών είναι 

μικρός, υπάρχουν αρκετά εμπόδια εισόδου στην αγορά και δεν υπάρχουν 

υποκατάστατα προϊόντα για την υπηρεσία παροχής αεροπορικής εκπαίδευσης. Η 

ένταση του ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται ως μικρή καθώς η απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών είναι μικρή, οι ανταγωνιστές δεν είναι όλοι ισοδύναμοι μεταξύ τους και 

δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα εφαρμογής των οικονομικών κλίμακας. Η μικρή ένταση 

του ανταγωνισμού λειτουργεί ενάντια προς την γρήγορη εξέλιξη του κλάδου Από τις 16 

σχολές που είναι εν λειτουργία, τρεις σχολές καταλαμβάνουν το μεγάλο μέρος του 

μεριδίου αγοράς και διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών. Σύμφωνα με την 

ανάλυση των παραγόντων περιβάλλοντος, συμπεραίνουμε ότι το βασικότερο εργαλείο 

εκπαίδευσης για μια σχολή είναι ο εξομοιωτής. Το κόστος για έναν καλό εξομοιωτή 

όπως και για απόκτηση στόλου αεροσκαφών είναι αρκετά υψηλό και για τις μικρότερες 

σχολές είναι πολύ δύσκολο να καταβληθεί. Γι αυτό συνηθίζουν να συνεργάζονται 

μεταξύ τους, στη χρήση εξομοιωτών ή αεροσκαφών για να τις ανάγκες παροχής των 

υπηρεσιών εκπαίδευσης. Επίσης, τα οικονομικά προβλήματα και η πολιτική αστάθεια 

τη Ελλάδας υπονομεύουν την ανάπτυξη των αερομεταφορών και κατ’ επέκταση και 

των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης. Δημιουργούνται προβλήματα γραφειοκρατίας 

που συσχετίζονται και με την έκδοση βίζας για ξένους φοιτητές που επιθυμούν να 

φοιτήσουν σε μια ελληνική σχολή αεροπορικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, από το 

κράτος δεν διατίθενται επιχορηγήσεις και κονδύλια για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

επιπέδου αεροπορικής εκπαίδευσης ή για την δημιουργία ενός προγράμματος 

πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για πιλότους στην 

Ελλάδα δεν είναι αρκετές, γεγονός στο οποίο συμφώνησαν και οι φοιτητές των σχολών 

κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Σε συνδυασμό με την διχασμένη άποψη 

των πιλότων για τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και για τις ικανότητες τους μετά το 

τέλος της φοίτησης τους από τη σχολή, κρίνεται αναγκαίο, από όλες τις εταιρίες να 

συνεχίζουν να συνδράμουν στην εκπαίδευση των πιλότων ακόμα και μετά το τέλος των 

σπουδών τους. Με συνεχή εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εξέλιξη του κλάδου 

αερομεταφορών, σεμινάρια εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους σε συνεντεύξεις και 

σεμινάρια εκπαίδευσης σε καινούργια μοντέλα αεροσκαφών. Υπολογίζεται ότι η 

παγκόσμια αγορά στο χώρο των αερομεταφορών θα χρειαστεί πάνω από 466.000 νέους 

πιλότους για τα επόμενα 20 χρόνια, καθώς θα τεθούν σε κυκλοφορία πάνω από 30.000 

καινούργια αεροσκάφη εξελιγμένης τεχνολογίας λόγω αύξησης των απαιτήσεων των 

αερομεταφορών διεθνώς. Θα χρειαστούν νέοι πιλότοι με καινούργιες δεξιότητες 
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προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καινούργιων αεροσκαφών. Επίσης, η αύξηση της 

ζήτησης για πιλότων οφείλεται και στην  προβλεπόμενη μαζική συνταξιοδότηση 

πιλότων για τα επόμενα χρόνια. Η μεγαλύτερη ζήτηση πιλότων προβλέπεται από την 

Κίνα, όπου οι αεροπορικές εταιρίες θα χρειαστούν 70.000 για τα επόμενα 20 χρόνια 

(Dusenbury and Bjerke, 2013). Δεδομένου του ανοίγματος νέων θέσεων εργασίας οι 

αεροπορικές εταιρίες εκπαίδευσης στην Ελλάδα πρέπει να εργαστούν αρκετά για το 

άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας με τις αεροπορικές εταιρίες διεθνώς και για το άνοιγμα 

ευκαιριών απασχόλησης μέσα από τη σχολή, ίσως με κάποια μορφή πρακτικής 

άσκησης. Η συνεργασία των σχολών με τις αεροπορικές εταιρίες πρέπει να επιδιώκεται 

και από την μεριά των αεροπορικών εταιριών ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η κάλυψη 

νέων θέσεων εργασίας. (Damos, 1996) 

Δεδομένων όλων όσων προαναφέρθηκαν και συγκεκριμένα, της μικρής έντασης του 

ανταγωνισμού, της προσφορά να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό, του υψηλού κόστους 

για αύξηση της ποιότητας εκπαίδευσης της στενότητας της ελληνικής οικονομίας και 

της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης, οι σχολές, με το μικρότερο μερίδιο αγοράς, δεν 

έχουν τη δυνατότητα και τα εφόδια για να αναπτυχθούν και να ανταπεξέλθουν επιτυχώς 

στις ανάγκες των φοιτητών. Θα ήταν προσοδοφόρο να μελετηθεί περαιτέρω η 

πιθανότητα δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ των σχολών με το μικρότερο μερίδιο 

αγοράς ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της αγοράς, να 

αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να αυξηθεί και η ένταση του 

ανταγωνισμού η οποία θα αποφέρει σίγουρα θετικά αποτελέσματα για όλη την αγορά. 

Επίσης, πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και 

των σχολών αεροπορικής εκπαίδευσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την οργάνωση 

συνεδριάσεων ενημέρωσης, όπου  οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να αναφέρουν τις 

ανάγκες τους για κάλυψη θέσεων και τις απαιτήσεις τους για στελέχη και οι σχολές 

εκπαίδευσης να παρέχουν την ευκαιρία σε νεοσυλλέκτους πιλότους να εξασκήσουν το 

επάγγελμα τους αλλά και να προετοιμάσουν τους νεότερους αναφορικά με τις εκάστοτε 

απαιτήσεις. 

Για τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων οι σχολές θα πρέπει να 

πρέπει να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεστ προσωπικότητας και το κατάλληλο τεστ 

αγγλικών ώστε οι φοιτητές να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 

για να επιτύχουν στο επάγγελμα του πιλότου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται 

επιτυχώς και με τα κατάλληλα άτομα που έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν σωστά 
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τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ προσωπικότητας  Η διαδικασία αυτή, εάν εφαρμοστεί 

σωστά αυξάνει την αποδοτικότητα των φοιτητών και κατ’ επέκταση και της σχολής.    

Τέλος, οι σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη γνώμη των 

περισσότερων ερωτηθέντων, παρέχουν μεθόδους διαχείρισης του στρες σε δύσκολες 

καταστάσεις κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και κρίνεται αναγκαίο από όσες σχολές δεν 

εφαρμόσουν αντίστοιχους μεθόδους εκπαίδευσης  να προχωρήσουν στην υλοποίηση 

τους. Αντίστοιχα, απαραίτητη για την αεροπορική εκπαίδευση είναι και η εκμάθηση της 

έννοιας διαχείρισης των πόρων του πληρώματος και όσες σχολές δεν την περιέχουν 

στον κύκλο εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητο να την προσθέσουν. 

Εν κατακλείδι, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι από την αρχική δομή 

του ερωτηματολογίου δημιουργήθηκαν πέντε παράγοντες εκ των οποίων μόνο οι 3 

κρίθηκαν αξιόπιστοι για την συνέχιση της έρευνας και την εξαγωγή εμπεριστατωμένων 

συμπερασμάτων. Το γεγονός αυτό απέτρεψε την έκβαση έγκριτων αποτελεσμάτων 

αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής μιας σχολής αεροπορικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, όπως προέβλεπε, αρχικά ένα μέρος του ερωτηματολογίου. Η έρευνα πρέπει να 

ξαναγίνει με τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα περιλαμβάνει 

αναδιατυπωμένες τις ερωτήσεις και θα επανελεγχθεί ώστε να κριθεί αξιόπιστος και ο 

παράγοντας ‘κριτήρια επιλογής μιας ελληνικής σχολής αεροπορικής 

εκπαίδευσης’(selection criteria for a Greek aviation academy) και να καταλήξουμε στο 

βαθμό που οι καιρικές συνθήκες, το κόστος εκπαίδευσης και η ποιότητα εκπαίδευσης 

συνθέτουν τα κριτήρια επιλογής μιας ελληνικής σχολής αεροπορικής εκπαίδευσης. 

4.6 Περιορισμοί στην έρευνα 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας, το δείγμα ήταν πολύ μικρό και 

συνέβαλε αρνητικά στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Ο δείκτης ΚΜΟ είναι 

μικρός, που εξηγεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερο δείγμα για να έχουμε έγκυρα 

αποτελέσματα. Οι απόφοιτοι από τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

φτάνουν κατά προσέγγιση τους 50 με 60 ετησίως, κα το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο 

δεν ήταν αρκετό για τη συγκέντρωση μεγαλύτερου δείγματος. Επίσης, θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί ότι στην έρευνα συμμετείχαν μόνο οι φοιτητές από δύο σχολές 

αεροπορικής εκπαίδευσης. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχει βρεθεί 

μελέτη με παρόμοιο περιεχόμενο για τις σχολές αεροπορικής εκπαίδευσης προκειμένου 

να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  
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