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ILA 2018 (Βερολίνο,25-29.04.2018) 

Πραγματοποιικθκε ςτο Βερολίνο (25-29.04.2018) θ Διεκνισ Ζκκεςθ Αεροδιαςτθμικοφ Τομζα 

ILA Berlin Air Show 2018 (Innovation and Leadership in Aerospace), θ οποία ςυγκαταλζγεται, 

μεταξφ των κορυφαίων εκκζςεων του τομζωσ παγκοςμίωσ. Το 2018, καινοτόμο ςτοιχείο τθσ 

ζκκεςθσ αποτζλεςε θ προβολι και ο ςυμβολιςμόσ ςυνεργαςίασ και φιλίασ με τθν Γαλλία, θ 

οποία ιτο θ τιμϊμενθ χϊρα ςτθν ILA 2018, ανοίγοντασ ζνα νζο κεφάλαιο αμοιβαίασ 

υπευκυνότθτασ και ςυνεργαςίασ για τθν εξαςφάλιςθ των μζγιςτων δυνατϊν αποτελεςμάτων, 

όπωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε θ Ομοςπονδιακι Υπουργόσ Αμφνθσ Ursula von der Leyen.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ τετραιμερθσ εκδιλωςθσ, παρουςιάςτθκαν πολλά αεροςκάφθ, όπωσ το 

πιο ςφγχρονο Airbus, A350-900, κακϊσ και το μεγαλφτερο αεροςκάφοσ ςτον κόςμο Antonov 

225. Ακόμθ, τθν εμφάνιςθ τουσ ζκαναν δφο από τα καινοφργια ιαπωνικά καλάςςια αεροςκάφθ 

(The Kawasaki P-1) κακϊσ και το Airbus A380 από τθν Emirates. 

Στθν ILA Berlin 2018 ςυμμετείχαν 1.100 εταιρείεσ από 41 χϊρεσ (2016: 1.017 εκκζτεσ από 37 

χϊρεσ). Ο αρικμόσ των εμπορικϊν επιςκεπτϊν ανιλκε ςε 180.000, (2016:150.000). Στο πλαίςιο 

τθσ ζκκεςθσ διεξιχκθ ποικιλία ςυνεδρίων και διαςκζψεων, παρζχοντασ πλθροφορίεσ για τισ 

τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθν αεροδιαςτθμικι βιομθχανία. Οι εκδθλϊςεισ, «Ημζρα των 

Αςτροναυτϊν» (Astronauts‘Day) κακϊσ και «Ημζρα Διαςτιματοσ» (ILA Space Day) αποτζλεςαν  

ςτοιχεία τθσ Ζκκεςθσ, που ζδωςαν τροφι για ςυηιτθςθ και προβλθματιςμό ςτο πεδίο του 

αεροδιαςτιματοσ.  

Ελλθνικζσ ςυμμετοχζσ: Alexopoulos S.I, Alexmolds, Nicholas J. Yannoulakis, ELFON LTD.   

Τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Ζκκεςθσ κιρυξε θ Καγκελάριοσ τθσ Γερμανίασ κα. Angela Merkel 

ςυνοδευόμενθ από τον Ομοςπονδιακό Υπουργό Μεταφορϊν & Ψθφιακϊν Υποδομϊν, κ. 

Andrea Scheuer. Επιπροςκζτωσ, τθν ζκκεςθ επιςκζφκθκε, ο Ομοςπονδιακόσ Υπουργόσ 

Οικονομίασ και Ενζργειασ, κ. Peter Altmaier, ο οποίοσ ςυμμετείχε ενεργά μζςω ςυηθτιςεων με 

επικεφαλισ εταιρειϊν και νεοφυϊν επιχειριςεων. 

Η Ζκκεςθ διοργανϊκθκε από τθν Ζνωςθ Γερμανικϊν Αεροδιαςτθμικϊν Βιομθχανιϊν (German 

Aerospace Industries Association-BDLI) και τον εκκεςιακό Οργανιςμό Messe Berlin GmbH. 

Η επόμενθ Διεκνισ Ζκκεςθ ILA κα πραγματοποιθκεί ςτο Βερολίνο τον Μάιο του 2020.  

Πηγή: ILA Berlin Air Show 2018:  

(https://www.ila-berlin.de/en/media ) 
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