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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 3503/20-11-2018 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

    Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιώργος 

Αμυράς με θέμα «Τα τρία κυβερνητικά αεροσκάφη της χώρας μας και ο «λιτός» βίος 

της κυβέρνησης» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη 

μου, τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχήν όσον αφορά στη διάθεση των εν λόγω αεροσκαφών (Α/Φ) για 

μεταφορές ασθενών και γενικότερα για κοινωνικούς σκοπούς σας ενημερώνω ότι 

γίνεται όποτε απαιτηθεί. Επισημαίνεται δε  ότι τα τρία  τελευταία έτη τα αεροσκάφη 

διατέθηκαν σε 48 αποστολές για μεταφορά ασθενών και μοσχευμάτων. 

             Τα τρία  Κυβερνητικά Α/Φ από το έτος 2015 έως και την 25η  Νοεμβρίου 2018 

πραγματοποίησαν συνολικά 357 Αποστολές συμπληρώνοντας 2.032,4 ώρες πτήσης. 

Αναλυτικότερα ανά τύπο Α/Φ : 

 GLF-5 S/N-678 : 112 Αποστολές, 902,2 ώρες. 

 ΕΜΒ-135LR S/N-209 : 162 Αποστολές, 717,8 ώρες, 

 ΕΜΒ-135BJ S/N-484 : 83 Αποστολές, 412,4 ώρες. 

             Το συνολικό Κόστος Πτήσεων για το εν λόγω χρονικό διάστημα ανέρχεται σε 

9.698.721 €. Σημειώνεται ότι κόστος αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τα ΦΕΚ: 2808 Β’ 

/5 Νοε 13 και 535 Β’ /16 Φεβ 18, όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ανά ώρα 

πτήσης (καύσιμα, ανταλλακτικά, μισθοί καθώς και άλλες δαπάνες). Αναλυτικότερα ανά 

τύπο Α/Φ : 

 GLF-5 S/N-678 : 4.548.059,68 €. 

 EMB-135LR S/N-209 : 3.144.941,17 € και 



 

 

 

 ΕΜΒ-135BJ S/N-484 : 2.005.720,21 € 

           Τέλος σε ό,τι αφορά στο GLF-5 S/N-678 (Gulfstream) χρησιμοποιήθηκε για 

κοντινές αποστάσεις, λόγω ανάλογου αιτήματος προς το ΓΕΑ και σχετικής έγκρισης 

του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης σύμφωνα με το ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α’ 83), 

λόγω μη διαθεσιμότητας υπολοίπων κυβερνητικών Α/Φ (συντηρήσεις, βλάβες κ.λ.π.), 

καθώς και μη διάθεσης άλλου είδους μεταφορικού αεροσκάφους. 
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