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ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
 

∆ιεθνής Έκθεση Αεροπλοΐας στο Ντουµπάι 

            
 Πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του αερολιµένα του Ντουµπάι (Airport Expo), 

από 13-17/11/2011, η διετής ∆ιεθνής Έκθεση Αεροπλοΐας, Dubai Air Show 

(http://www.dubaiairshow.aero/). Στην έκθεση, την οποία εγκαινίασε ο Αντιπρόεδρος και 

Πρωθυπουργός των ΗΑΕ,  ηγεµόνας του Dubai, Σεΐχης Mohammad bin Rashid Al Maktoum, 

συνοδευόµενος από το διάδοχο του Abu Dhabi και Αναπληρωτή Ανώτατο ∆ιοικητή των 

Εµιρατινών Ενόπλεων ∆υνάµεων, Σεΐχη Mohammad Bin Zayed Al Nahyan, συµµετείχαν  960 

εκθέτες, ενώ προσέλκυσε πλέον των 55.000 επισκεπτών.  

 

 Στην έκθεση συµµετείχαν και οι ακόλουθες πέντε εταιρείες ελληνικών συµφερόντων: 

(1) Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (ΕΑΒ) 

(2) JetStream Aviation Academy 

(3) Elfon Ltd 

(4) GainJet Aviation 

(5) Snap – On (Ελληνικό υποκατάστηµα πολυεθνικής εταιρείας) 

 

 Η φετινή διοργάνωση σηµατοδοτήθηκε από τη συµφωνία των κρατικών αερογραµµών 

του Dubai, Emirates Airlines, µε την εταιρεία Boeing, για την αγορά 50 αεροσκαφών συνολικής 

αξίας 18 δις δολ. ΗΠΑ και τις διαπραγµατεύσεις για την ενδεχόµενη παραγγελία επιπλέον 20 

αεροσκαφών αξίας 8 δις δολ. Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

έλαβαν χώρα, συνολικά, παραγγελίες εκτιµώµενου προϋπολογισµού 47 δις δολ., 

συµπεριλαµβανοµένης της παραγγελίας 80 Airbus από την Qatar Airways.  

 

 Επισηµαίνεται ότι η επόµενη αντίστοιχη διοργάνωση, σύµφωνα µε ανακοίνωση του 

Προέδρου του κρατικού οµίλου Dubai Aviation City Corp., Σεΐχη Ahmed bin Saeed Al 

Maktoum,  θα πραγµατοποιηθεί το 2013 σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο του νέου, υπό 

κατασκευή, αερολιµένα του Εµιράτου, Al Maktoum International Airport, στην 

εµποροοικονοµική περιοχή Dubai World Central. Στο πλαίσιο της εν λόγω µετακίνησης της 

διοργάνωσης σε µεγαλύτερο χώρο έχει ανακοινωθεί επενδυτικό σχέδιο συνολικού 

προϋπολογισµού 200 εκατ. δολ. ΗΠΑ.  

 

 Σηµειώνουµε ότι ο νέος αερολιµένας, µε την ολοκλήρωσή του θα είναι ο µεγαλύτερος 

διεθνώς, ενώ σύµφωνα µε το επενδυτικό σχέδιο, στην ίδια περιοχή θα δηµιουργηθεί ελεύθερη 

ζώνη αποκλειστικά για επιχειρήσεις των κλάδων της εφοδιαστικής (logistics) και της 

αεροπλοΐας, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του Εµιράτου ως διεθνoύς 

διαµετακοµιστικού κέντρου και πύλης των αγορών παγκοσµίως.  
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