
 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  

 

 
 

 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: 
 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ 

- ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

“INTERNATIONAL AIR FREIGHT FORWARDING 

   - CRITICAL SUCCESS FACTORS” 

 

 

Σεο Μπίζκπα Αγνξίηζαο, ηνπ Θενδψξνπ 

 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: θ. Λνπθάο Σζηξψλεο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Ο.Γ.Δ. 

 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  

 

 

 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2017  



ii 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

Σηε κεηέξα κνπ 

θαη ηνλ Χξήζην  

 

  



iii 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

Πξφινγνο 

 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή κνπ, θχξην Λνπθά Σζηξψλε γηα 

ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο, ηελ ππνκνλή ηνπ, ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζε θάζε βήκα θαη θπζηθά ηηο γλψζεηο πνπ 

κνπ κεηαιακπάδεπζε ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ ηα άιια δχν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θχξην 

Σζηφηξα Γεψξγην θαη θπξία Αηθαηεξίλε Γθνηδακάλε, φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, γηα ηηο γλψζεηο 

πνπ κνπ κεηέδσζαλ θαζψο θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, θχξην Ισάλλε 

Υαηδεδεκεηξίνπ ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ έλαξμε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο.   

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ πνιχ θαιή κνπ θίιε Άλλα Σδνηδαδίλε γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηά ηεο κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζα γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κνπ,  θαζψο θαη γηα ηηο γεληθέο ηεο 

παξαηεξήζεηο ζε θαίξηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο.   

Δπραξηζηψ ζεξκά, ηνπο ζπλαδέιθνπο-εξγαδνκέλνπο ησλ εηαηξηψλ-πξαθηφξσλ δηαρείξηζεο 

αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ (air freight forwarders) ζε Θεζζαινλίθε θαη Πεηξαηά θαζψο επίζεο  

θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο εηαηξίεο – handlers
1
 ηνπ Αεξνιηκέλα Μαθεδνλίαο. Η άκεζε 

αληαπφθξηζή ηνπο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαζέηνληαο πνιχηηκν ρξφλν γη 

απηνχο, ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθή αιιά θαη ελζαξξπληηθή.  

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα 

κνπ γηα ηελ πνιχηηκε, κε θάζε ηξφπν, ππνζηήξημε ηνπο, ψζηε λα θαηαθέξσ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ, θαη θπζηθά ηνπο θίινπο κνπ γηα ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο 

ζηέξεζα. 

                                                           
1
 Handlers: Αντιπρόςωποι αεροπορικϊν εταιριϊν που ςκοπόσ τουσ είναι θ βζλτιςτθ επίγεια εξυπθρζτθςθ 

αεροςκαφϊν, εμπορευμάτων και επιβατϊν. 
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Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ηνλ επίινγν ηεο πνξείαο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη αληηπξνζσπεχεη ηα 

ελδηαθέξνληά κνπ. Σα εξεζίζκαηα πνπ δέρηεθα απφ ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη απφ ηελ εξγαζία κνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, ήηαλ απηά πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή θαη 

αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.  

Ο ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ παξνπζηάδεη ακέξηζην ελδηαθέξνλ θαη 

δηαθαηέρεηαη απφ θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, γεγνλφο πνπ κνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν.   

 

Θεζζαινλίθε 2017 
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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην «αεξνπνξηθφ εκπφξεπκα» θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ, πνπ αλ θαη παξακέλεη έλαο απφ 

ηνπο αθξηβφηεξνπο ηχπνπο κεηαθνξάο, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο πξνηηκάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. Αξρηθά, δίλνληαη 

νη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

κία ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηνλίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

κεηαθνξάο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηφζν ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Η.Π.Α). Καηφπηλ, 

δίλεηαη έκθαζε ζηνπο θξίζηκνπο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρεκέλε 

πνξεία ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ. Σέινο, αλαιχεηαη ε εκπεηξηθή κειέηε 

ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ . Όζνλ αθνξά ηελ έξεπλα απηή, εξσηήζεθαλ εξγαδφκελνη ηνπ 

θιάδνπ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θξίλνπλ ηελ επηηπρία ησλ αεξνκεηαθνξψλ θαη κε 

βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, εμήρζεζαλ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά, καο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο 

επηηπρίαο, ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπο.   
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Abstract 

 

"Air cargo" and its transportation are the topic of this thesis. Although this transport sector 

remains one of the most expensive types of transport, it is gaining more and more 

popularity as time passes and as technology is advancing. Firstly, we define the air 

transport of goods, take a historical look and highlight the main points of this type of 

transport. Consequently, the current legislation is presented in both Member States of the 

European Union (E.U.) and in the United States of America (U.S.A.). After this, the critical 

success factors contributed to the success of the air transport of different kinds of goods are 

analyzed. Finally, the empirical survey of the above factors is presented. With regard to this 

survey, industry workers were questioned about the factors that define air cargo success, 

while the answers provided to the questionnaire led to some conclusions. These conclusions 

show us that most success factors are considered important by industry workers, which 

makes it imperative to further study them. 
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1 
 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγηθή Δλφηεηα 

1.1. Δηζαγσγή  

Με ηνλ φξν «αεξνπνξηθφ εκπφξεπκα» ή “air cargo or freight”, αλαθεξφκαζηε ζε φια 

εθείλα ηα εκπνξεχκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ δηά αέξνο ρσξίο ζπλνδεία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηέηνηνπ είδνπο εκπνξεχκαηα κπνξεί λα είλαη ηα εππαζή, ηα εχζξαπζηα, 

ηα πςειήο ρξεκαηηθήο αμίαο πξντφληα θαη ηα είδε πξψηεο αλάγθεο. Άιια είδε κπνξεί λα 

είλαη ν Σχπνο, ηα ηαρπδξνκηθά δέκαηα, ηα θάξκαθα, ηα πνιχηηκα κέηαιια, ηα ρεκηθά 

πξντφληα, αθφκε θαη ηα δψα. Με άιια ιφγηα πξφθεηηαη γηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπο θαη ηεο αμίαο ηνπο. 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ησλ πιείζησλ 

εηδηθά αεξνζθάθε, ηα “ cargo airplanes”. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πεξηπηψζεηο φπσο ε Διιάδα 

πνπ ζα αλαιχζνπκε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηβαηηθά αεξνζθάθε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 

έρνπλ νξίζεη θαη δηακνξθψζεη έλα κέξνο ζην ρψξν ησλ απνζθεπψλ φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 

εκπνξεχκαηα αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο· θαηά βάζεη ζε επηθίλδπλα θαη κε. 

Αλ θαη ε αεξνπνξηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ είλαη θαηά γεληθή νκνινγία έλαο απφ ηνπο 

αθξηβφηεξνπο ηχπνπο κεηαθνξάο αλ φρη ν πην αθξηβφο, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαίλεηαη λα θεξδίδεη έδαθνο κεηαμχ ησλ επηινγψλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε κηαο κεηαθνξάο (απνζηνιέαο θαη παξαιήπηεο). 

Όπσο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο κεηαθνξψλ ( ζαιάζζηεο, νδηθέο,) έηζη θαη ζηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο ηα εκπνξεχκαηα ζπλνδεχνληαη πάληα απφ εηδηθά έγγξαθα. Σν ζεκαληηθφηεξν 

έγγξαθν ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ είλαη ε αεξνπνξηθή θνξησηηθή (Air 

transport document – Airway Bill). Πξφθεηηαη γηα έλα ηππνπνηεκέλν έγγξαθν (ζχκβαζε 

Βαξζνβίαο 1939) ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ πξάθηνξά ηνπ θαη ζηελ 
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νπζία δειψλεη φηη ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ γίλεη απνδεθηά γηα αεξνπνξηθή κεηαθνξά απφ 

απηφλ. 

Μάζακε, ινηπφλ, επηγξακκαηηθά ηη είλαη ηα αεξνκεηαθεξφκελα θνξηία, ε αεξνπνξηθή 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη ην γεληθφ πιαίζην πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 

 

1.2. Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Η ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρσξίδεηαη, νπζηαζηηθά ζε δχν θχξηα κέξε. Σν πξψην 

κέξνο πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο γηα ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο. Σν δεχηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ κε δείγκα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε εηαηξίεο-πξάθηνξεο 

δηαρείξηζεο αεξνπνξηθψλ εκπνξεπκάησλ (air freight forwaeders) θαζψο θαη εξγαδνκέλσλ 

ζε εηαηξίεο-handlers νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ.  

Ωζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία δελ ζα ζηαζεί κφλν ζηα παξαπάλσ. ην πξψην θεθάιαην, ζα 

δνζνχλ αλαιπηηθά νη νξηζκνί γχξσ απφ ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, ζα 

γίλεη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζα ηνληζηνχλ ηα θαίξηα ζεκεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

κεηαθνξάο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα παξνπζηάζνπκε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηελ Δ.Δ. θαη ηηο 

Η.Π.Α. αλαθνξηθά κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ζα αλαθεξζνχκε ζην 

ειιεληθφ δίθαην θαη ζηηο ειιείςεηο πνπ  ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά κε ην ελσζηαθφ δίθαην. 

ην ηξίην θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ψζηε λα 

γλσξίζεη ηελ επηηπρία ε δηεζλήο αεξνπνξηθή κεηαθνξά ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε εκπεηξηθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζα κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θξίζηκσλ 
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παξαγφλησλ επηηπρίαο ζηελ πξάμε, απεπζπλφκελε ζηνλ δηεπζπληή ηεο Goldair Handling
2
, 

πνπ εδξεχεη ζην Αεξνδξφκην Μαθεδνλίαο θαη ζε ζπλαδέιθνπο-εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξίεο – 

πξάθηνξεο δηαρείξηζεο αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο 

ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν ψζηε νη 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ λα κπνξέζνπλ λα ζπλαγσληζηνχλ ζην κέιινλ ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη νπνίεο θαηέρνπλ ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαθνξψλ.   

                                                           
2
 Πρόκειται για τον όμιλο εταιριϊν Goldair. Η Goldair Handling είναι μία από τισ εταιρίεσ του ομίλου, θ 

οποία λειτουργεί ωσ αντιπρόςωποσ των αεροπορικϊν εταιριϊν και ζχει ωσ κφριο φάςμα υπθρεςιϊν τθν 
επίγεια εξυπθρζτθςθ αεροςκαφϊν και επιβατϊν.  
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1.3. Βαζηθέο πηπρέο ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

1.3.1. Παγθφζµηα ζπλεηζθνξά ησλ αεξνµεηαθνξψλ  

Οη αεξνµεηαθνξέο δηαµνξθψλνπλ έλα µνλαδηθφ δίθηπν πνπ ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο, ηηο 

ρψξεο θαη ηηο θνπιηνχξεο θαη παίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ νινθιήξσζε θαη ηελ 

αλάπηπμε. Γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνζβάζηµεο ζε µεγαιχηεξν αξηζµφ αλζξψπσλ νη 

νπνίνη ζήµεξα έρνπλ ηελ νηθνλνµηθή δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχνπλ απφ αέξα ηφζν γηα 

επαγγειµαηηθνχο φζν θαη γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Οη αεξνµεηαθνξέο είλαη µηα µεγάιε 

βηνµεραλία. Πεξηιαµβάλεη πεξίπνπ 18.000 αεξνζθάθε πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 10.000 

αεξνδξφµηα θαη έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 260 δηζεθαηνµµχξηα δνιάξηα. Πάλσ απφ 1,6 

δηζεθαηνµµχξηα επηβάηεο παγθφζµηα ρξεζηµνπνηνχλ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα 

επηρεηξεµαηηθά ηαμίδηα ή ηαμίδηα αλαςπρήο, πξαγµαηνπνηψληαο εηήζηα 3.400 

δηζεθαηνµµχξηα επηβαην- ρηιηφµεηξα. Η έξεπλα ηνπ νξγαληζµνχ EUROCONTROL δείρλεη 

φηη µέρξη ην 2020 απηφο ν αξηζµφο ζα θζάζεη ηα 2,3 δηζεθαηνµµχξηα επηβάηεο. Πάλσ απφ 

ηνπο µηζνχο δηεζλείο ηνπξίζηεο (µε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ ηαμηδεχνπλ εληφο ηεο Δπξψπεο) 

πεηνχλ ζηνπο πξννξηζµνχο ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Οη αεξνµεηαθνξέο επίζεο βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θαηαλαισηψλ παξέρνληάο ηνπο επξχηεξεο επηινγέο ζε αγαζά θαη 

πξφζβαζε ζε ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ γηα αλαςπρή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή αληαιιαγή. Οη 

αεξνµεηαθνξέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε µεηαθνξά ηνπ 30% έσο 40% ηνπ δηεζλνχο θνξηίνπ 

ζε αμία. Δίλαη ν θχξηνο πάξνρνο µεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνµέα ηνπ ηνπξηζµνχ θαη 

θχξην µέζν µεηαθνξάο γηα ηα ζηειέρε ηεο ζχγρξνλεο βηνµεραλίαο. ε ηνπηθφ επίπεδν, ηα 

αεξνδξφµηα είλαη ν µεγαιχηεξνο θαηαιχηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε (Button et al, 2004).  
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1.3.2.  πλεηζθνξά ησλ Αεξνµεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε  

Η νηθνλνµηθή επίδξαζε ηεο αεξνπνξίαο παξάγεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο βηνµεραλίαο 

μεθηλψληαο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ αεξνζθαθψλ θαη ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζµνχ. Σν 

Δπξσπατθφ ζχζηεµα είλαη έλα δίθηπν µε 25.000-30.000 εµπνξηθέο πηήζεηο αλά εµέξα πνπ 

εθηεινχληαη απφ 5.000 αεξνζθάθε πνπ πεηνχλ µεηαμχ 1.000 µεγάισλ αεξνδξνµίσλ µέζσ 

600 Σνµέσλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο. Σα παγθφζµηα έζνδα ηνπ ζπζηήµαηνο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο ππνινγίδνληαη ζε 20 δηζεθαηνµµχξηα € αλά έηνο, µε ην Δπξσπατθφ χζηεµα 

∆ηαρείξηζεο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (ΑΣΜ1 ) λα ππνινγίδεηαη ζηα 9 δηζεθαηνµµχξηα € 

απηνχ ηνπ πνζνχ. αλ ηέηνηα, ηα έζνδα ηνπ Δπξσπατθνχ ΑΣΜ ππνινγίδνληαη ζην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο αεξνπνξηθήο ζπλεηζθνξάο ζην Δπξσπατθφ ΑΔΠ (Simon, 2007).  
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Η βηνµεραλία ησλ Δπξσπατθψλ αεξνµεηαθνξψλ πεξηιαµβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 130 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, έλα δίθηπν απφ 450 αεξνδξφµηα θαη πεξίπνπ 60 παξφρνπο ππεξεζηψλ 

αεξνλαπηηιίαο. Η δήηεζε γηα αεξνπνξηθφ ηαμίδη ζηελ Δπξψπε ηξηπιαζηάζηεθε ζην 

δηάζηεµα 1980-2000, ελψ αλαµέλεηαη λα δηπιαζηαζζεί πεξαηηέξσ µέρξη ην 2020. Η 

αεξνπνξία είλαη άµεζα ζπλδεδεµέλε µε ηε βηνµεραλία ηνπ ηνπξηζµνχ ζηελ Δπξψπε, 

δεµηνπξγψληαο εηζπξάμεηο 700 εθαηνµµπξίσλ Δπξψ ηελ εµέξα θαη απαζρφιεζε ζηηο 

βηνµεραλίεο ησλ αεξνζθαθψλ, ησλ θαηαζθεπψλ µεραλψλ θαη ησλ ζρεηηδφµελσλ µε απηά 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη ζπλδπαζµέλεο άµεζεο, έµµεζεο θαη επεξεαδφµελεο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο πνπ δεµηνπξγήζεθαλ ζηα Δπξσπατθά αεξνδξφµηα αλέξρνληαη ζηηο 4.000 

ζέζεηο αλά εθαηνµµχξην εμππεξεηνχµελσλ επηβαηψλ. Η ζέζε ελφο αεξνδξνµίνπ 

δεµηνπξγεί έλα νηθνλνµηθφ θπµαηνεηδέο απνηέιεζµα, πξνζειθχνληαο άιιεο βηνµεραλίεο 

θαη επηρεηξεµαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δεπηεξεχνπζεο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο. Η 

επίδξαζε ησλ αεξνµεηαθνξψλ ζηελ θνηλσλία είλαη βαζχηεξε θαη μεπεξλά ηα απιά 

νηθνλνµηθά νθέιε πνπ απνιαµβάλνπλ νη άλζξσπνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν. ε φηη αθνξά ηελ Δπξψπε απηή ζεσξείηαη θξίζηµε γηα ηε ζπλνρή ηεο δηεπξπµέλεο 

Έλσζεο. Βνεζά λα ζπλδεζνχλ νη πεξηνρέο –εηδηθά νη πην απνµαθξπζµέλεο – ηφζν µεηαμχ 

ηνπο φζν επίζεο θαη µε ηα πνιηηηθά θέληξα Air Traffic Management. χζηεµα ∆ηαρείξηζεο 

Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο γηα ηελ Δπξψπε πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν Οξγαληζµφο 

EUROCONTROL. παξέρνληαο ηνπο ηελ απαξαίηεηε ππνδνµή ψζηε λα πξνσζεζεί ε 

ειεχζεξε µεηαθίλεζε ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ησλ αγαζψλ (Simon, 2007). 
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1.3.3. Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα 

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ Διιάδα θαη θπξίσο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο. Η Διιάδα δηαζέηεη 44 αεξνδξφκηα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

ηνπο Κξαηηθνχο Αεξνιηκέλεο Γηεζλψλ πγθνηλσληψλ, ηνπο Γεκνηηθνχο Αεξνιηκέλεο θαη 

ηνπο Κξαηηθνχο Αεξνιηκέλεο Δζσηεξηθψλ πγθνηλσληψλ. Ο ηνκέαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 40 αεξνδξφκηα κε κεγαιχηεξα απφ απηά, ηελ Αζήλαο, 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Ηξαθιείνπ, ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κέξθπξαο, ηα νπνία εμππεξεηνχλ 

πεξίπνπ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο αεξνπνξηθήο θίλεζεο ηεο Διιάδαο. Σα ππφινηπα 

αεξνδξφκηα παξφιν πνπ εμππεξεηνχλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο, ηα 20 απφ 

απηά εμππεξεηνχλ κεηαθνξέο πξνο ην εμσηεξηθφ.  

Δμ’ αηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο ηεο Διιάδαο, ην δίθηπν αεξνδξνκίσλ ηεο είλαη 

πνιχ εθηεηακέλν ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Σα αεξνδξφκηα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηελ Διιάδα αθνχ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ζπλδένπλ ηελ πεξηθέξεηα κε ηα 

αζηηθά θέληξα ηεο. Δπίζεο, ηα αεξνδξφκηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηαηί ε Διιάδα δελ 

δηαζέηεη ρεξζαία ζχλνξα κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απνηειεί κία θπζηθή 

πχιε γηα ηα λνηηναλαηνιηθά άθξα ηεο Δπξψπεο.  

 Οη αεξνιηκέλεο είλαη θάζε είδνπο θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

γηα λα εμππεξεηνχλ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. Η 

ιέμε αεξνδξφκην ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο σο ζπλψλπκε ηνπ αεξνιηκέλα, αιιά 

ζηελ νπζία αλαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζγείσζε θαη απνγείσζε ησλ αεξνζθαθψλ θαη φρη γηα ηε δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα αεξνδξφκην, απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιέο ελέξγεηεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο, θάπνηεο απφ απηέο είλαη αιιεινζπλδεφκελεο θαη θάπνηεο άιιεο 

αιιεινζπγθξνπφκελεο. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη 

θαλνληζκνί αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε απηέο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε ησλ αεξνζθαθψλ θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε ησλ 

επηβαηψλ θαη ηνπ air cargo. 
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ηελ Διιάδα ν θνξέαο πνπ ειέγρεη ηηο πνιηηηθέο αεξνπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.). Η Τ.Π.Α. δηαδξακαηίδεη  ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ αεξνκεηαθνξάο.  

 

1.3.4. Air cargo 

Σν αεξνδξφκην είλαη ν ρψξνο πνπ γίλνληαη νη πξνζγεηψζεηο θαη νη απνγεηψζεηο, ε 

ζηάζκεπζε, ν αλεθνδηαζκφο, ε επάλδξσζε, ν θαζαξηζκφο, ε ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο 

ησλ αεξνζθαθψλ. Δπίζεο είλαη ν ρψξνο πνπ γίλνληαη ε παξαιαβή, ε παξάδνζε, ν έιεγρνο 

θαηαιιειφιεηαο, ν έιεγρνο αζθάιεηαο, ε θαηαγξαθή, ε δχγηζε ηνπ air cargo πξνο θαη απφ 

ην αεξνζθάθνο θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ηνπ  air cargo ζην αεξνζθάθνο κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ.  

Κάζε αεξνδξφκην κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νξηζκέλεο πνζφηεηεο εκπνξεπκάησλ. Σν κέγεζνο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ cargo terminal εμαξηάηαη απφ ην κείγκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ξνήο ηνπ θνξηίνπ, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αεξνζθάθνπο, απφ ην 

βαζκφ θεθαιαηνπνίεζεο θαη απηνκαηηζκνχ θαη απφ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

δηεθπεξαίσζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί ε ζέζε ηνπ cargo terminal πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ θάπνηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάηαμε ηνπ αεξνδξνκίνπ. Θα πξέπεη ε έθηαζε ηνπ λα είλαη ηέηνηα 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ κία 20εηία θαη λα 

ππάξρνπλ ζρέδηα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη ηα θαηλνχξγηα αεξνζθάθε 

πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ αξγφηεξα. Δπίζεο, ζα πξέπεη ε επηθνηλσλία ηνπ ηνπ cargo terminal 

κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ αεξνζθαθψλ λα είλαη άκεζε θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κε 

ηα ππάξρνληα δίθηπα επηθαλεηαθψλ κεηαθνξψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επηθνηλσλία κε αλεμάξηεην νδηθφ δίθηπν ηνπ cargo terminal κε ηηο ππφινηπεο 

εγθαηαζηάζεηο έηζη ψζηε λα κελ επεκβαίλνπλ ζηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ cargo terminal είλαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ην είδνο ησλ θνξηίσλ θαη ησλ ξνψλ πνπ εμππεξεηεί. Δίλαη δηαθνξεηηθφ 
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ηα θνξηία λα έξρνληαη απφ ηνλ απνζηνιέα έηνηκα ζε δέκαηα ή ζε container θαη 

δηαθνξεηηθφ λα πξέπεη ηα δέκαηα απηά λα εηνηκαζηνχλ πξηλ απνζηαινχλ.  

Οη αεξνκεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ έρνπλ ηφηεο πνιιέο απαηηήζεηο ζε ππνδνκέο ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηαθνξέο ησλ επηβαηψλ. Οη κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ αθνξνχλ 

ζπλήζσο λαπισκέλεο πηήζεηο (charter) cargo πηήζεηο ή ηαρπκεηαθνξέο, νη νπνίεο 

θαιχπηνληαη απφ ηα αεξνδξφκηα ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο ππνδνκέο. Τπάξρεη 

βέβαηα θαη ε πεξίπησζε ησλ θνκβηθψλ αεξνδξνκίσλ ησλ κεγάισλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. 

ε απηά, ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Ο φγθνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηά ηα αεξνδξφκηα είλαη ηεξάζηηνο θαη γη’ απηφ απαηηείηαη κία ζχλζεηε 

δηαδηθαζία κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο φπσο κεκνλσκέλνπο εκπνξεπκαηηθνχο ζηαζκνχο, 

ινγηζκηθφ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ, εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα θαη 

πξνζσπηθφ θ.ά.  

 

1.3.5. Σχπνη αεξνζθαθψλ 

Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ κεηαθνξά air cargo, ε κεηαθνξά ζηνπο 

δηαζέζηκνπο ρψξνπο (cargo hold), ε ρξήζε ησλ αεξνζθαθψλ combi θαη ηα εηδηθά 

αεξνζθάθε πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν έηζη ψζηε λα κεηαθέξνληαη ηα θνξηία 

(freighters). 

Η κεηαθνξά ζηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο (cargo hold) πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο δηαζέζηκνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξνπο ησλ επηβαηηθψλ 

αεξνζθαθψλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ησλ επηβαηψλ. Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο κε 

ηελ κεηαθνξά απηή βγάδνπλ έλα έμηξα θέξδνο, ρσξίο θφζηνο, αθνχ νη επηβάηεο θαιχπηνπλ 

ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα λα κεηαθεξζνχλ. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ εκπνξεχκαηα απφ θαη πξνο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη κία ακηγψο εκπνξεπκαηηθή γξακκή. 

Παξφια απηά, ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν βάξνο θαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο φγθνο 

εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε θάζε πηήζε. Ο φγθνο θαη ην βάξνο 

ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα απμνκεησζεί αλά πάζα ζηηγκή, αλάινγα κε ηηο ζέζεηο πνπ δελ 
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έρνπλ πνπιεζεί, αλάινγα κε ηνλ θαηξφ πνπ επηθξαηεί θ.ά. Δπηπιένλ, θάπνηεο θνξέο ην 

σθέιηκν θνξηίν ηεο πηήζεο κπνξεί λα κεησζεί ιίγν πξηλ ηελ απνγείσζε. Πξνηεξαηφηεηα 

πάληα είλαη νη επηβάηεο, γηαηί αλ δελ θχγνπλ ζηελ ψξα ηνπο ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ 

απνδεκηψζεηο θαη εηζηηήξηα γηα επφκελεο πηχζεηο ελψ, ν ρξφλνο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ δελ είλαη γλσζηφο ζηνπο παξαιήπηεο.  

Η ρξήζε ησλ αεξνζθαθψλ combi είλαη έλαο άιινο ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Combi νλνκάδνληαη ηα αεξνζθάθε, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε ην πίζσ κέξνο 

ηνπο λα ηνπνζεηνχληαη εκπνξεχκαηα θαη παιέηεο ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη κφλν ζην 

κπξνζηηλφ κέξνο ηνπο λα κπνξνχλ λα θάηζνπλ νη επηβάηεο ηνπο. Η ρξήζε ελφο ηέηνηνπ 

αεξνζθάθνπο είλαη θαηάιιειε γηα λα κεηαθέξεη κεγάιε πνζφηεηα εκπνξεπκάησλ αιιά θαη 

επηβάηεο ηαπηφρξνλα (Ακπαθνχκθηλ, 1990).  

1.3.6. χκβαζε κεηαθνξψλ 

ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κηθηά αεξνπιάλα πνπ 

κεηαθέξνπλ ηαπηφρξνλα εκπνξεχκαηα θαη επηβάηεο θαη ηα αεξνπιάλα κε θνξηία, ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ κφλν εκπνξεχκαηα. Δπίζεο, ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξίεο 

ελαέξηαο κεηαθνξάο πνπ νξγαλψλνπλ ηελ θχξηα κεηαθνξά θαη νη εηαηξίεο κεηαθνξψλ, νη 

νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ηα εκπνξεχκαηα κέζσ αεξνπιάλσλ ζα πξέπεη λα ππνγξαθηεί 

κία ζχκβαζε αλάκεζα ζηνλ κεηαθνξέα πνπ είλαη ε αεξνπνξηθή εηαηξία θαη ζηνλ θνξησηή 

πνπ είλαη ν πξάθηνξαο. Η ζχκβαζε απηή νλνκάδεηαη επηζηνιή αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ή 

δεισηηθφ ελαέξηαο θπθινθνξίαο AWB θαη κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί απφ ηνλ λαπισηή, απφ 

ηνλ δέθηε ή απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία. Η ζχκβαζε απηή απνηειεί ηελ απφδεημε ηεο 

κεηαθνξάο θαζψο θαη ηεο ρξέσζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Ο κεηαθνξέαο πνπ ππνγξάθεη απηή ηε ζχκβαζε έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηα εκπνξεχκαηα 

απφ ηε ζηηγκή ηεο θφξησζεο κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο εθθφξησζεο. Αλ ππάξμνπλ δεκηέο 

ζηα εκπνξεχκαηα εμ’ αηηίαο θάπνηαο θαζπζηέξεζεο, ππεχζπλνο γηα ηηο δεκηέο απηέο είλαη ν 
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κεηαθνξέαο. Οη απψιεηεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κέζα ζε 14 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνδνρήο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 

1.3.7. Αεξνδξφκην θαη αεξνκεηαθνξέο 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα αεξνδξφκην, απαηηνχληαη πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη, θάζε ρψξα δεκηνπξγεί ηα αεξνδξφκηά ηεο θαη 

αλαπηχζζεη ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε 

θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο.  

ε θάπνηεο ρψξεο ηα αεξνδξφκηα είλαη ηδησηηθά θαη ζε θάπνηεο άιιεο είλαη δεκφζηα. Πνιιά 

κεγάια αεξνδξφκηα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Ρψκε είλαη ηδησηηθά 

θαη αλήθνπλ ζε εηαηξίεο.  

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην θφζηνο ησλ ππνδνκψλ θαζψο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αεξνδξνκίσλ πξνθχπηεη απφ ηηο δηάθνξεο ρξεψζεηο πνπ επηβάιεη ην ίδην ην αεξνδξφκην 

ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. Δπίζεο, ην αεξνδξφκην 

κπνξεί λα έρεη θέξδνο θαη απφ δηάθνξεο άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ. Δπνκέλσο, δελ απαηηνχληαη δεκφζηνη πφξνη γηα ηηο ππνδνκέο θαη 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

1.3.8. Αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 

Τπάξρνπλ πέληε εηαηξίεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ 

αεξνπιάλσλ. Οη εηαηξίεο απηέο είλαη (Γεδνχζεο, 2001): 

 Οη παξαδνζηαθέο εηαηξίεο: πξφθεηηαη γηα ηηο θιαζηθέο επηβαηηθέο αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο πνπ καδί κε ηνπο επηβάηεο κεηαθέξνπλ θαη φζα εκπνξεχκαηα ηνπο 

επηηξέπεη ν δηαζέζηκνο ρψξνο πνπ ηνπο απνκέλεη ζην αεξνπιάλν. 
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 Οη αεξνκεηαθνξείο cargo: πξφθεηηαη γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ κεηαθέξνπλ 

ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ δηακνξθσκέλν κέξνο πάλσ ζην 

αεξνπιάλν. Αλ νη εηαηξίεο απηέο είλαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο κίαο επηβαηηθήο εηαηξίαο, 

ηφηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνλ δηαζέζηκν ρψξν ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ γηα λα 

κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο.  

 Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θαη επηβαηηθά θαη εκπνξεπκαηνκεηαθνξηθά 

αεξνζθάθε. 

 Οη εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο: πξφθεηηαη γηα εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

ηαρπκεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ζπλήζσο απφ πφξηα ζε πφξηα. 

 Οη εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ελνηθίαζε ηελ ππνδνκή κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. 

Μαδί κε ηελ ππνδνκή παξέρνπλ ην αεξνζθάθνο, ην πιήξσκα, ηε ζπληήξεζε θαη 

ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κία αεξνπνξηθή εηαηξία ζέηεη 

έλα αεξνζθάθνο έηνηκν γηα ρξήζε ζηε δηάζεζε κηαο άιιεο εηαηξίαο θαη ε δεχηεξε 

εηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάπνην κίζζσκα σο αληάιιαγκα γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηεο. Η ελνηθηάζηξηα εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη ηελ 

κεηαθνξηθή ηεο ηθαλφηεηα ζην ππάξρσλ δίθηπν ή λα πξνζζέζεη λένπο πξννξηζκνχο. 

Ο ηξφπνο κεηαθνξάο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ 1990.  

Πνιιέο Διιεληθέο εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο καο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: Olympic Airlines, Aegean Airlines, Swiftair Hellas 

(πξψελ Mediterranean Air Freight), Epsilon Aviation (πξψελ Vernicos Aniation - Veravia), 

Sky Express. Όκσο ζην εμσηεξηθφ κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα κφλν νη Οιπκπηαθέο 

Αεξνγξακκέο θαη νη Αεξνγξακκέο Αηγαίνπ. 

 

 

Τπεξεζίεο ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ  

 Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα πξνζθέξνπλ ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη νη εμήο: 

 Schedule cargo: Οη schedule cargo είλαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη εκέξεο  
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 Charter cargo: Οη charter cargo απνηεινχλ ηηο λαπισκέλεο πηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

 Regional cargo: Οη regional cargo είλαη νη πεξηθεξεηαθέο πηήζεηο πνπ κεηαθέξνπλ 

ηα εκπνξεχκαηα απφ έλα κεγάιν θέληξν κηαο αγνξάο ζε πην κηθξέο πεξηνρέο.  

 Commuter cargo: Οη commuter cargo είλαη νη ηαρπκεηαθνξέο, δειαδή νη πηήζεηο 

πνπ κεηαθέξνπλ θνξηία κε δηαξθείο ζπκβάζεηο (Παηεξάθεο, 2007).  

Οη εκπνξεπκαηηθέο αεξνκεηαθνξέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Παξφιν πνπ θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο έρνπλ πνιιά 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Οη εκπνξεπκαηηθέο αεξνκεηαθνξέο κεηαθέξνπλ ηα 

εκπνξεχκαηα ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θη έηζη εμαζθαιίδνπλ πνιιά νθέιε γηα 

απηά. Οη αεξνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο κεηαθνξέο 

κε θνξηεγά, πινία θαη ηξέλα θαη δελ ηηο αληαγσλίδνληαη.   

  

 

1.3.9. Ο ξφινο ησλ Γηακεηαθνξέσλ   

Οη δηακεηαθνξείο είλαη απηνί ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ν πειάηεο γηα λα ζηείιεη έλα 

εκπφξεπκα κέζσ αεξνπιάλνπ. Οη δηακεηαθνξείο πξέπεη λα δψζνπλ ζηνλ πειάηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη, λα ηνπ δψζνπλ νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπζθεπαζία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη λα βξνπλ ρψξν ζε θάπνην αεξνπιάλν πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί ην 

εκπφξεπκα κέζα ζην επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηζπκεί ν πειάηεο. Δίλαη απηνί πνπ 

ζα θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα κεηαθεξζεί ην 

εκπφξεπκα αιιά θαη απηνί πνπ ζα παξαιάβνπλ ην εκπφξεπκα ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ.  

Οη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα έρνπλ νδεγήζεη ηνπο πξάθηνξεο πνπ ζέινπλ λα 

κεηαθέξνπλ θάπνηα θνξηία λα δίλνπλ έλα πνζνζηφ θέξδνπο ζηνπο δηακεηαθνξείο έηζη ψζηε 

λα ππνγξάθνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Οη δηακεηαθνξείο ζπλήζσο δελ αζρνινχληαη κφλν κε 

ηηο κεηαθνξέο αληηθεηκέλσλ κέζσ αεξνζθαθψλ αιιά αζρνινχληαη κε ην ζχλνιν ησλ 

κεηαθνξψλ γεληθά, αλεμάξηεηα κε ηνλ ηξφπν δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.  
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Οη δηακεηαθνξείο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ελψλνπλ πνιιά κηθξά θνξηία πνπ πεγαίλνπλ 

ζηνλ ίδην πξννξηζκφ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κεγάια θνξηία θαη ηα ζηέιλνπλ κέζσ θάπνηαο 

αεξνπνξηθήο εηαηξίαο, έηζη ψζηε λα πεηχρνπλ θαιχηεξν θφζηνο. Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο νη 

δηακεηαθνξείο κπνξεί λα εθηειέζνπλ θη άιιεο δηαζηθαζίεο κε εληνιή ηνπ πειάηε ηνπο, 

φπσο είλαη ν εθηεισληζκφο, ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην θ.ά. 

κε θάπνηα έμηξα ρξέσζε.  

ην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο, ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαθνξέο ηηο αλαιακβάλνπλ νη εηαηξίεο 

ηαρπκεηαθνξψλ θαη έηζη νη δηακεηαθνξείο κεηαθέξνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ αγαζψλ. Οη 

εηαηξίεο ηαρπκεηαθνξψλ, ηα ηαρπδξνκεία θαη ηα πξαθηνξεία δηαλνκήο ηχπνπ ζηελ Διιάδα 

παξαθάκπηνπλ ηνπο δηακεηαθνξείο θαη έξρνληαη ζε απεπζείαο επαθή κε ηηο αεξνπνξηθέο 

εηαηξίεο. Οη δηακεηαθνξείο φκσο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζην εμσηεξηθφ αθνχ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο ζηα θφκηζηξα κεηαθνξάο θαη 

γηαηί αλαιακβάλνπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη άγλσζηεο πξνο ηνπο 

πειάηεο θαη παξαδίδνπλ ην εκπφξεπκα ζην ρψξν πνπ επηζπκεί ν απνζηνιέαο. 

 

 

1.3.10.  Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ κεηαθνξάο  

ηελ Διιάδα νη πην ζπλήζεο κεηαθνξέο πνπ γίλνληαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ έληππν ηχπν, 

θαθέινπο θαη κηθξνδέκαηα θαζψο θαη εκπνξεχκαηα γηα ηηο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Οη 

κεηαθηλήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο έηζη ψζηε λα 

θηάζνπλ έγθπξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Αληίζεηα, ηα εκπνξεχκαηα ζπιιέγνληαη απφ ηηο 

κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο έηζη ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα 

ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. Οη εθεκεξίδεο πνπ δηαθηλνχληαη κέζα ζηελ ρψξα, είηε είλαη 

εκεξήζηεο, είηε εβδνκαδηαίεο, επηιέγνπλ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηαηί ην Τπνπξγείν 

Σχπνπ ηνπο επηδνηεί έλα πνζνζηφ απφ ην θφκηζηξν, ην νπνίν είλαη ζπκθέξνλ γηα ηνπο 

εθδφηεο. Άιια εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο είλαη θάπνηα 

εππαζή θαη αιινηψζηκα πξντφληα θαη θπξίσο θξέζθα ςάξηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηηο 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο πξνο ηηο αγνξέο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη πξνο ην εμσηεξηθφ  
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 Η Διιάδα είλαη κία ρψξα πνπ δελ έρεη πνιχ αλαπηπγκέλε βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή 

παξαγσγή θη έηζη έρεη κεγάιεο πνζφηεηεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Έηζη, είλαη δχζθνιν 

κία εηαηξία λα πξνγξακκαηίζεη έλα δξνκνιφγην κε αεξνπιάλν πξνο ηελ Διιάδα αθνχ δελ 

είλαη ζίγνπξν φηη ζα βξεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα θνξηψζεη φηαλ 

ζα θχγεη απφ ηελ Διιάδα γηα λα πάεη ζηνλ επφκελν πξννξηζκφ ηνπ.  

Σα αγαζά πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα είλαη εκπνξεχκαηα 

θάζε είδνπο φπσο δέκαηα, θάθεινη, ειεθηξνληθά είδε, είδε έλδπζήο θαη ππφδεζεο, εππαζή 

πξντφληα (ινπινχδηα, ςάξηα, θάξκαθα), αληαιιαθηηθά είδε, δσληαλά δψα, επνρηαθά είδε 

θ.ά.  Πνιιά απφ ηα πξντφληα απηά έρνπλ ηφζν κηθξφ θφζηνο αγνξάο πνπ ζπκθέξεη λα 

πιεξψζεη θαλείο θαη ην ζρεηηθά κεγάιν θφζηνο ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ 

λα ην θέξεη ζηελ Διιάδα (ακπξάθνο, 2008).  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ πξντφλησλ πνπ κεηαθέξνληαη είλαη ε κνλφδξνκε  ξνή ηνπο απφ ηε 

ρψξα παξαγσγήο ηνπο ζηελ ρψξα θαηαλάισζεο ζε αληίζεζε κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο επηζηξέθνπλ ζηνλ ηφπν απφ ηνλ νπνίν μεθίλεζαλ ηελ 

κεηαθίλεζή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαζψο 

ζα πξέπεη λα βξνπλ θνξηία γηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ αεξνπιάλνπ 

ζηνλ ηφπν απφ ηνλ νπνίν μεθίλεζε εμ’ αξρήο. πλήζσο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην 

πξφβιεκα πξνζθέξνπλ πνιχ ρακειά λαχια ζηηο ζέζεηο θαη ζηα ζθέιε πνπ δελ έρνπλ 

δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ Δπξψπε ζηελ Αζία έλα θνξηίν κπνξεί λα θνζηίζεη 

πεξίπνπ ην 1/10 ζηελ ηηκή απφ φηη κπνξεί λα θνζηίζεη ην ίδην θνξηίν πξνο ηεο αληίζεζε 

θαηεχζπλζε.  

Άιιε κία δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη επηζθεπηψλ είλαη φηη νη 

κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

αιιά εμππεξεηνχλ πνιιέο ρψξεο κε κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά. Μία πηήζε γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα είλαη Λνπμεκβνχξγν –Σφθην – Υνλγθ Κνλγθ – Άκπνπ Νηάκπη – Λνπμεκβνχξγν. 

Άιιε κία δηαθνξά είλαη φηη νη εκπνξηθέο πηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πιεηνςεθία ηηο 

βξαδηλέο ψξεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα πξντφληα κεηαθηλνχληαη ην 

βξάδπ θαη θηάλνπλ λσξίο ην πξσί γηα λα παξαδνζνχλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Δπίζεο, 

θάπνηεο θνξέο ηα θφζηε κεηαθνξάο θαη ηα ηέιε ηνπ αεξνδξνκίνπ ην βξάδπ είλαη πην 
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νηθνλνκηθά απφ ηηο ππφινηπεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη δελ ππάξρεη πξφβιεκα αλαρψξεζεο ή 

άθημεο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο.  

Με ην ηέινο ηεο εκέξαο, νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ζπγθεληξψλνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο θαη 

ην ηαρπδξνκείν ηνπο. Έπεηηα, ηα πξντφληα απηά, ζηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ζε 

παιέηεο, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα αεξνπιάλα. 

Γηα λα γίλεη ε θφξησζε θαη ε εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα αεξνζθάθε 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλπςσηηθά κεραλήκαηα θαη θπζηθά αλζξψπηλν πξνζσπηθφ. Η 

θνξηνεθθφξησζε έρεη ζαλ γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη 

θφζηνο.  

Οη λπρηεξηλέο κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηηο ππνδνκέο ηνπ αεξνδξνκίνπ, αθνχ δελ ππάξρεη ηφζν απμεκέλε θίλεζε. Όκσο νη 

λπρηεξηλέο πηήζεηο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη ην αλζξψπηλν πιήξσκα θαη πξνζσπηθφ 

ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη απηφ ην γεγνλφο επηθέξεη κεγαιχηεξε θφπσζε ησλ πιεξσκάησλ 

απηψλ. Πνιιέο απφ ηηο πηήζεηο απηέο ζπκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ην πιήξσκα ζα πξέπεη 

λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί άκεζα ηνλ κεγάιν φγθν ησλ εκπνξεπκάησλ.  

Πνιιέο θνξέο νη εηαηξίεο βάδνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ αθξηβή ψξα παξάδνζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη γη’ απηφ ην ιφγν νη εηαηξίεο πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα πξέπεη λα 

έρνπλ κεγάιε αθξίβεηα ζηα δξνκνιφγηά ηνπο. Σα έμνδα απνζηνιήο ησλ εκπνξεπκάησλ κε 

αεξνπιάλν είλαη ζρεηηθά αθξηβά. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ηαρχηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ αιιά θαη ζηελ δέζκεπζή ηνπο λα είλαη ζηελ ψξα ηνπο ηα κεηαθεξφκελα 

εκπνξεχκαηα. Αλ δελ είλαη ζηελ ψξα ηνπο, ππάξρνπλ πνηληθέο ξήηξεο, νη νπνίεο είλαη 

αξθεηά πςειέο.  

Η αμηνπηζηία ηεο θάζε κεηαθνξηθήο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο βαζίδεηαη ζηελ επηηπρεκέλε 

καθξνρξφληα πνξεία ηεο θαη ζηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Δπνκέλσο, νη εηαηξίεο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα 

εθηεινχλ ηηο απαηηνχκελεο πηήζεηο κε κεγάιε αθξίβεηα. Οη θαζπζηεξήζεηο ησλ 

αεξνπιάλσλ πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα είλαη ιηγφηεξεο απφ απηά πνπ κεηαθέξνπλ 

επηβάηεο γηαηί ηα εκπνξεχκαηα δελ ελνρινχληαη απφ ηηο αλαηαξάμεηο πνπ νθείινληαη ζε 
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αλέκνπο, θαηαηγίδεο θαη ζε θελά αέξνο θαη γηαηί ηα εκπνξεχκαηα θξαηνχλ ην αεξνπιάλν 

θαζεισκέλν (Ακπαθνχκθηλ, 1990b).  

 

 

1.3.11. Οη εκπνξηθέο αεξνκεηαθνξέο θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο 

Οη αεξνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ηφζν νηθνλνκηθά, φζν θαη 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά. Κάζε θνηλσλία έρεη ην δηθαίσκα ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Ο πην αλεπηπγκέλνο θαη ν πην γξήγνξνο ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη ζθεθηεί ν άλζξσπνο κέρξη ζήκεξα είλαη κέζσ ησλ αεξνζθαθψλ. Ο 

θιάδνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαζέηεη έρεη κία ζηαζεξά 

αλαπηπζζφκελε πνξεία θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ απνηειεί 

κία αγνξά κε ζηαζεξφ πειαηνιφγην.  

Οη αεξνκεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ είραλ επεξεαζηεί νχηε απφ ηελ θξίζε πνπ είρε 

μεζπάζεη ην 2001 κε ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ θαη κάιηζηα 

βνήζεζαλ φιν ηνλ αεξνπνξηθφ θιάδν λα ζηαζεξνπνηεζεί. Οη κεηαθνξέο κέζσ ησλ 

αεξνζθαθψλ απνηεινχλ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ κεηαθνξψλ παγθνζκίσο. Δπίζεο, ηα 

αεξνπιάλα κεηαθέξνπλ ην 4% ζε βάξνο θαη πάλσ απφ ην 40% ζε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ δηαθηλνχληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Stathopoulos, 1999-2001).  

Οη αεξνκεηαθνξέο απνηεινχληαη απφ ηηο ππνδνκέο (αεξνδξφκηα, ελαέξηνο έιεγρνο 

θπθινθνξίαο), απφ ηνλ ζηφιν θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη απφ ηελ δήηεζε θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζήο ηεο.  

Οη αεξνκεηαθνξέο νλνκάδνληαη αιιηψο air freight αιιά θαη air cargo. Οη κεηαθνξέο απηέο 

ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ αεξνζθαθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαζψο επηθέξνπλ πνιιά 

θέξδε θαη δηαζέηνπλ έλα ζηαζεξφ πειαηνιφγην. Σα θπξηφηεξα νθέιε πνπ έρνπλ νη 

αεξνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ είλαη φηη είλαη πνιχ γξήγνξεο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

άιιν ηξφπν κεηαθνξάο, είλαη αζθαιείο θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ηνλ 

ελαέξην ρψξν πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε (Υξηζηνθάθεο, 2007).  
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1.3.12. Οθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

Δθηφο φκσο απφ ηα νθέιε πνπ έρνπλ νη αεξνκεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ έρνπλ θαη 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα φπσο είλαη ε ζρεηηθά κηθξή ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ ζε 

ζρέζε κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη παξφιν 

πνπ ε κεηαθνξά είλαη γξήγνξε, ν ρξφλνο παξάδνζεο κεγαιψλεη επεηδή ηα αεξνδξφκηα 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη έηζη 

ρξεηάδεηαη έμηξα ρξφλν γηα λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. Σέινο, έλα αθφκε 

κεηνλέθηεκα είλαη ην απμεκέλν θφζηνο πνπ έρνπλ ηα αεξνπνξηθά θνξηία. Σα θνξηία απηά 

κεηξηνχληαη κε βάζε ην νγθνκεηξηθφ ηνπο βάξνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνξηίνπ δηα ηνπ 6.000. Σν αεξνπνξηθφ θφζηνο 

κεηαθνξάο είλαη ηξηπιάζην ηνπ νδηθνχ θφζηνπο θαη εμαπιάζην απφ ην ζαιάζζην θφζηνο.  

Η κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ αεξνζθαθψλ πξέπεη λα πξνηηκάηαη φηαλ ην πξντφλ 

πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί θηλδπλεχεη λα αιινησζεί, φηαλ είλαη έηνηκν λα αρξεζηεπηεί 

άκεζα, φηαλ δεηείηαη βξαρππξφζεζκε εηδνπνίεζε, φηαλ είλαη αθξηβή ε απνζήθεπζή ηνπ θαη 

φηαλ είλαη πνιχηηκν. Δπίζεο, ηα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κέζσ αεξνζθαθψλ 

φηαλ ε δήηεζε είλαη απξφβιεπηε θαη ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο, φηαλ ε δήηεζε δελ είλαη 

ζπρλή, φηαλ ε δήηεζε μεπεξλά ηελ ηνπηθή πξνζθνξά θαη φηαλ ε δήηεζε είλαη επνρηαθή.  

Δπηπιένλ, ε αεξνκεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πξνηηκάηαη φηαλ ππάξρεη κεγάιν 

ξίζθν γηα θινπή ή γηα θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη φηαλ 

απαηηνχληαη κεγάιεο αζθαιηζηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο κεηαθνξάο ηνπο. Σέινο, 

φηαλ ην εκπφξεπκα έρεη πςειφ θφζηνο ζπζθεπαζίαο θαη φηαλ ρξεηάδεηαη εηδηθφ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ή εηδηθή θξνληίδα.  

Οη κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ κέζσ ηνπ αεξνδξνκίνπ κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο θινπψλ 

θαη αιινηψζεσλ ή θαηαζηξνθψλ ησλ πξντφλησλ, αθνχ απηά δελ κέλνπλ εθηεζεηκέλα γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπεηδή ν ρξφλνο κεηαθνξάο θαη ν θίλδπλνο είλαη κηθξφηεξνο 

ζηηο αεξνκεηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηαθνξέο, νη αζθαιηζηηθέο δαπάλεο γηα ηηο 

αεξνκεηαθνξέο είλαη ζπλήζσο πην ρακειέο. Σα κέζα κεηαθνξάο ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ, 

δειαδή ηα αεξνπιάλα, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε κε 
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νπνηνδήπνηε άιιν κέζσ θαη ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη απφ εκπφδηα θαη ν δξφκνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θπζηθφο θαη δελ έρεη έμνδα ζπληήξεζεο ή θαηαζθεπήο.   

Σα αεξνζθάθε απφ ηελ άιιε έρνπλ πνιχ κεγάιν θφζηνο αγνξάο θαη εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

κεγάιν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν έρνπλ θαη πςειφ θφζηνο 

κεηαθνξάο. Σα αεξνπιάλα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ν ρψξνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

Δπίζεο, ε θαηαζθεπή ελφο αεξνδξνκίνπ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη 

εθηφο απφ πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη πνιιά ρξήκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

αεξνδξφκην ζα πξέπεη λα βξεζεί αξρηθά ε θαηάιιειε ηνπνζεζία, ν θαηάιιεινο ρξφλνο θαη 

ηα δηαζέζηκα ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Ο ρψξνο ζε έλα αεξνδξφκην δελ πξέπεη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλνο γηαηί απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαζπζηεξήζεηο. Σα αεξνδξφκηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δεκηνπξγνχληαη καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα κε απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη ρξφλνο θαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ζε απηά.  

πλνςίδνληαο, νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο γίλνληαη φιν θαη πην ειθπζηηθέο φζν πεξλάεη ν 

θαηξφο γηαηί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηελ δήηεζε πνπ ππάξρεη. Παξφιν πνπ 

είλαη πην αθξηβέο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν κεηαθνξάο, πξνηηκψληαη γηαηί ελψ 

θνζηίδνπλ αξθεηά, παξέρνπλ άκεζε ρξνληθά παξάδνζε. Παξφιν, πνπ δελ έρνπλ πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ ζην ζπλνιηθφ φγθν κεηαθνξψλ, αλαπηχζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Η 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηα αεξνζθάθε πξνζθέξεη ηαρχηεηα, αμηνπηζηία, αζθάιεηα 

θαη αθξηβή ρξφλν παξάδνζεο (Wells, 1997).    

 

1.4. Φνξησηηθά Έγγξαθα 

Σα εκπνξεχκαηα απνηεινχλ αληηθείκελν δηεζλνχο αγνξαπσιεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ θαηά ηε 

δηαθίλεζε ηνπο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα πηζηνπνηεζνχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπο. Σέηνηα 

είλαη ε πνζφηεηα, ε αμία ηνπο, ν πσιεηήο, ν αγνξαζηήο, ε πξνέιεπζε θαη ν πξννξηζκφο 

ηνπο ψζηε λα είλαη γλσζηά ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ εθδίδνληαη κία ζεηξά εγγξάθσλ, γλσζηά σο θνξησηηθά έγγξαθα. 
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Σα θνξησηηθά έγγξαθα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε δηεζλνχο 

αγνξαπσιεζίαο. Η έθδνζε θάπνησλ εγγξάθσλ είλαη αλαγθαία ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ 

ππάξρνπλ θαη άιια ηα νπνία εθδίδνληαη κφλν εάλ απηφ έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηνλ πσιεηή 

θαη ηνλ αγνξαζηή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Σέινο, ππάξρνπλ θαη εθείλα ηα έγγξαθα ηα νπνία 

εθδίδνληαη θαζαξά γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ.   

 Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη πάληα είλαη ην εκπνξηθφ ηηκνιφγην, ην θηβσηνιφγην (packing 

list) θαζψο θαη ην έγγξαθν κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ (Γειηίν Απνζηνιήο). Σα 

ππφινηπα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζεσξνχληαη βνεζεηηθά αιιά είλαη ην ίδην αλαγθαία ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αγνξαπσιεζία κε επηηπρία. 

 

1.4.1. Δίδε Δγγξάθσλ 

Σα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εκπνξεχκαηα ζε θάζε κεηαθνξά δηαθξίλνληαη κε βάζε 

πνιιέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάζε θνξά. Γηα 

παξάδεηγκα, κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ δεζκεχνληαη απφ έλα έγγξαθν, ηα 

δηαθξίλνπκε ζε έγγξαθα κε δηκεξή – ζπκβαηηθφ ραξαθηήξα θαη ζε έγγξαθα πνπ απνηεινχλ 

κνλνκεξείο δειψζεηο ηνπ εθδφηε ηνπο. Όζα έγγξαθα έρνπλ ζπκβαηηθφ ραξαθηήξα 

απαηηείηαη ε παξνπζία δχν ππνγξαθψλ ψζηε απηά λα ζεσξεζνχλ έγθπξα.  

Απφ ηελ άιιε, κνλνκεξείο δειψζεηο απνηεινχλ έγγξαθα φπσο είλαη ην εκπνξηθφ 

ηηκνιφγην, ην δπγνιφγην, ην packing list θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ.  

Αλ, ηψξα, επηιέμνπκε σο θξηηήξην ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθδφηε ηνπο, ηφηε ηα θνξησηηθά 

έγγξαθα δηαθξίλνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά. Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα έγγξαθα είλαη 

ηδησηηθά, επεηδή εθδφηεο ηνπο είλαη θάπνηα απφ ηα εκπιεθφκελα  ζηε δηεζλή πψιεζε κέξε. 

Έρνπλ θπξίσο απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Αληίζεηα, δεκφζηα έγγξαθα απνηεινχλ νη εγθξίζεηο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ θξαηηθψλ πνζνζηψζεσλ θαη ηέινο ηα 

έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο θάζε ηφπνπ θφξησζεο ή εθθφξησζεο. Η 

κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλα αλεμάξηεηα απφ ηα πξφζσπα πνπ 
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εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξά ή ηε θχζε ηνπ εκπνξεχκαηνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα 

έγγξαθα πνπ ξπζκίδνληαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, φπσο είλαη ηα έγγξαθα αεξνπνξηθήο θαη 

νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ.  

 

1.4.2. Έγγξαθν αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο (Airway Bill - AWB) 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζε θάζε ηχπν κεηαθνξάο εθδίδεηαη ην αλάινγν θνξησηηθφ 

έγγξαθν. Σν ίδην θπζηθά ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην ζρεηηθφ έγγξαθν νλνκάδεηαη θαη «αεξνπνξηθή θνξησηηθή». 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν παξαπάλσ φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κάιινλ 

εζθαικέλα δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ πξνο αεξνπνξηθή κεηαθνξά. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα απφδεημε παξαιαβήο 

ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο θφξησζε θαη φρη απφδεημε θφξησζεο απηψλ ζην κεηαθνξηθφ κέζν 

– αεξνπιάλν. 

Η κνξθή ηνπ είλαη ηππνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο Βαξζνβίαο 1939, εθδίδεηαη 

είηε απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία είηε απφ ηνλ πξάθηνξά ηεο θαη ππνδειψλεη φηη ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

πνπ δηέπνπλ ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.   

Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αεξνπνξηθή θνξησηηθή είλαη: 

 Η επσλπκία θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θνξησηή 

 Η επσλπκία θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε 

 Η επσλπκία ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ή ηνπ πξάθηνξα απηήο 

 Σνλ αεξνιηκέλα θφξησζεο 

 Σνλ αεξνιηκέλα εθθφξησζεο – πξννξηζκνχ 

 Σελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εκπνξεχκαηνο, ην βάξνο θαη ηνλ φγθν ηνπ 

 Σελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία θφξησζεο ζην αεξνζθάθνο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 

πηήζεο 
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 εκείσζε γηα ην λαχιν (Freight Collect: ν λαχινο πιεξψλεηαη ζηε ρψξα 

πξννξηζκνχ / Freight Prepaid: ν λαχινο έρεη πιεξσζεί ζηε ρψξα πξνέιεπζεο – 

θφξησζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο)  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αεξνπνξηθή θνξησηηθή εθδίδεηαη ζε 9 κε 12 αληίηππα εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 3 είλαη πξσηφηππα. Σν 3
ν
 πξσηφηππν έγγξαθν παξαδίδεηαη ζηνλ θνξησηή 

κε ηελ παξαιαβή απφ απηφλ ηνπ εκπνξεχκαηνο.  

ε αληίζεζε, γηα παξάδεηγκα, κε ηε ζαιάζζηα θνξησηηθή, ε αεξνπνξηθή θνξησηηθή δελ 

απνηειεί αμηφγξαθν. Με άιια ιφγηα δελ εγραξηψλεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη 

δελ ρξεηάδεηαη λα νπηζζνγξαθεζεί θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο, δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ηελ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ν παξαιήπηεο ψζηε λα ηνπ παξαδνζνχλ ηα 

εκπνξεχκαηα.   
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Κεθάιαην 2: Ννκνζεζία αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ 

2.1. Ιζρχνπζα επξσπατθή λνκνζεζία αεξνκεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ 

Η Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη έλα ηζρπξφ θαη θαζηεξσκέλν θαζεζηψο αζθάιεηαο ηνπ 

ελαέξηνπ θνξηίνπ θαη αιιεινγξαθίαο, φπνπ φια ηα θνξηία θαη ην ηαρπδξνκείν πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζε έιεγρν αζθαιείαο ή λα πξνέξρνληαη απφ αζθαιή αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

πξηλ θνξησζνχλ ζε αεξνζθάθνο. θνπφο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε απνπζία αληηθεηκέλσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαπξάμνπλ πξάμε παξάλνκεο παξέκβαζεο, 

φπσο εθξεθηηθέο ζπζθεπέο. 

ε κηα αζθαιή αιπζίδα εθνδηαζκνχ, ηα κεκνλσκέλα κέιε εθηεινχλ ειέγρνπο αζθαιείαο 

θαη πξνζηαηεχνπλ ηηο αζθαιείο απνζηνιέο απφ παξάλνκεο παξεκβνιέο θαζ 'φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Οη πηζαλνί παξάγνληεο ηεο αζθαινχο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

είλαη απνζηνιείο ινγαξηαζκψλ ή γλσζηνί απνζηνιείο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνξηίν ή 

ηαρπδξνκείν θαη απφ εγθεθξηκέλνπο πξάθηνξεο πνπ πξνβάιινπλ ή / θαη δηαβηβάδνπλ 

θνξηίν ή ηαρπδξνκείν ζε αεξνκεηαθνξείο, νη νπνίνη είλαη ν ηειηθφο θφκβνο. Οη γλσζηνί θαη 

νη απνζηνιείο ινγαξηαζκψλ είλαη θαηά θαλφλα θαηαζθεπαζηέο ηνπ θνξηίνπ. Οη νληφηεηεο 

πνπ κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ σο εγθεθξηκέλνη πξάθηνξεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

αεξνκεηαθνξείο, ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ. Η θπζηθή δηαινγή 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν απφ εγθεθξηκέλν πξάθηνξα.  

ηελ Δ.Δ., φινη νη παξάγνληεο ηεο αζθαινχο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πξέπεη λα εγθξηζνχλ 

απφ ηελ αξρή αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο (αξκφδηα αξρή) θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., κε 

εμαίξεζε ηνπο απνζηνιείο ινγαξηαζκψλ νη νπνίνη νξίδνληαη απφ εγθεθξηκέλν κεηαθνξηθφ 

γξαθείν. Πξνηνχ θάπνηνο δξψλ εγθξηζεί ή νξηζηεί, πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε έλα 

ζαθψο θαζνξηζκέλν ζχλνιν απαηηήζεσλ αζθαιείαο γηα λα εμαζθαιίζεη ηνλ αζθαιή 

ρεηξηζκφ θαη πξνζηαζία ηνπ αεξνπνξηθνχ θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ. 

Η αζθαιήο αιπζίδα εθνδηαζκνχ εμαζθαιίδεη πςειφ βαζκφ αζθάιεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηεπθνιχλεη ην εκπφξην, απνθεχγνληαο ηελ αιιειεπηθάιπςε ησλ ειέγρσλ θαη 

απνθεχγνληαο ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο αεξνιηκέλεο. Σν θαζεζηψο ηεο 

αζθαινχο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο Δ.Δ. ηζρχεη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δ.Δ. θαη 
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ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαίξσλ ηεο Ιζιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Διβεηίαο, κε 

απνηέιεζκα, κεηά ηελ εμαζθάιηζε ησλ απνζηνιψλ, λα ηαμηδεχνπλ ρσξίο πεξαηηέξσ 

ειέγρνπο εληφο ηεο πεξηνρήο απηήο ή ζε άιιεο ρψξεο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, δχν απηνζρέδηεο εθξεθηηθέο ζπζθεπέο (ζπηηηθέο βφκβεο) 

κεηαθέξζεθαλ σο απνζηνιέο αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ θαη αλαραηηίζηεθαλ ζε αεξνδξφκηα ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Δπξψπεο πξνηνχ λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε βιάβε. Σα 

πεξηζηαηηθά απηά θαηέδεημαλ ηε ζεκαζία ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

φζνλ αθνξά ην θνξηίν θαη ην ηαρπδξνκείν θαη ππξνδφηεζαλ ηελ εθαξκνγή πςειφηεξσλ 

επηπέδσλ αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηα εκπνξεχκαηα θαη ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ Δ.Δ.. 

Μέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, νη απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ην θνξηίν θαη ην 

ηαρπδξνκείν εθαξκφζηεθαλ κφλν γηα ηα θνξηία θαη ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε πνπ θνξηψλνληαη 

ζε αεξνζθάθε ζε αεξνδξφκηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δ.Δ.. Απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012, 

πξφζζεηνη θαλφλεο απαηηνχλ απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πνπ κεηαθέξνπλ θνξηίν θαη 

ηαρπδξνκείν ζηελ Δ.Δ. απφ κε θνηλνηηθνχο αεξνιηκέλεο λα δηαζθαιίδνπλ ηα πξφηππα 

αζθάιεηαο πξηλ απφ ηε θφξησζε. Απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2014 ηζρχνπλ πεξαηηέξσ θαλφλεο. 

Απηνί νη θαλφλεο θαζνξίδνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ.. Ιζρχνπλ γηα κεκνλσκέλνπο 

αεξνκεηαθνξείο, φρη γηα μέλα θξάηε.  

 

 

2.2. Ακνηβαία αλαγλψξηζε ηνπ θαζεζηψηνο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ 

αεξνκεηαθνξέα ελαέξηαο θπθινθνξίαο ησλ Η.Π.Α. 

 

Απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2012, ε Δ.Δ. θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (Η.Π.Α.) αλαγλσξίδνπλ ην 

θαζεζηψο αζθαιείαο ηνπ ελαέξηνπ θνξηίνπ, ην νπνίν επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηαρχηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηιαληηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ πξνο φθεινο ησλ 

θνξησηψλ θαη ησλ πειαηψλ. Οη αεξνκεηαθνξείο πνπ κεηαθέξνπλ θνξηία απφ αεξνδξφκηα 
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ηεο Δ.Δ. πξνο ηηο Η.Π.Α. δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα εθαξκφδνπλ πξφζζεηα κέηξα ησλ 

Η.Π.Α., θαζψο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ.. Δπίζεο, νη απνζηνιέο θνξηίνπ 

ή αιιεινγξαθίαο απφ ηηο Η.Π.Α. πξνο ηελ Δ.Δ. κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε αεξνδξφκηα 

ηεο Δ.Δ. ζε άιινπο πξννξηζκνχο ρσξίο πξφζζεηνπο ειέγρνπο. Η αλαγλψξηζε απηή ζα 

κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ζα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν. 

Πξνεγνπκέλσο, ηα αεξνπνξηθά θνξηία πνπ πεηνχζαλ ζηηο Η.Π.Α. έπξεπε λα ππνβιεζνχλ 

ζε ειέγρνπο πνπ νξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα αζθαιείαο πνπ εμέδσζε ε Τπεξεζία 

Αζθάιεηαο ησλ Μεηαθνξψλ ησλ Η.Π.Α. (TSA). Απηφ δελ έιαβε ππφςε ηνπο εθηεηακέλνπο 

ειέγρνπο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζηνπο αεξνιηκέλεο ηεο Δ.Δ. θαη ζπλεπψο δηπιαζίαζε 

ηνπο ειέγρνπο.  

 

2.3.  Ιζρχνληεο θαλνληζκνί  

Η Δ.Δ. δηαζέηεη πνιχ απζηεξνχο ειέγρνπο αζθαιείαο γηα φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

εμέξρνληαη απφ ηελ Δ.Δ.. 

1. Σα αεξνπνξηθά θνξηία πνπ αλαρσξνχλ απφ έλα θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα 

ππφθεηληαη ζε κέηξα αζθαιείαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ γηα ηελ 

αεξνπνξηθή αζθάιεηα (Καλνληζκφο ΔΚ 300/2008). Ο θαλνληζκφο απηφο νξίδεη ηνπο 

ειέγρνπο αζθάιεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ην θνξηίν πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ Δ.Δ., πνπ 

θαλνληθά ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ θπζηθφ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αεξνκεηαθεξφκελσλ 

θνξηίσλ απφ παξεκβνιέο. Καζνξίδεη επίζεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε κηαο αζθαινχο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, γηα παξάδεηγκα φηαλ ην θνξηίν 

ζπζθεπάδεηαη ζε εξγνζηάζην γηα απνζηνιή κε αεξνπνξηθή κεηαθνξά. 

2. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δ.Δ., φηαλ ην θνξηίν ειέγρεηαη επαξθψο ζηελ Δ.Δ., 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιιε πηήζε εληφο ηεο Δ.Δ., ρσξίο πεξαηηέξσ ειέγρνπο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πξνζηαηεχεηαη απφ παξεκβνιέο (αζθάιεηα κίαο ζηάζεο). 

3. Μεηά ηελ επίζεζε ηεο Τεκέλεο, ε Δ.Δ. πξνρψξεζε πεξαηηέξσ θαη πηνζέηεζε απζηεξνχο 

λένπο θαλφλεο πνπ απαηηνχλ πξφζζεηνπο ειέγρνπο γηα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ Δ.Δ. 
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απφ ηξίηεο ρψξεο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 859/2011. Απηφο ν θαλνληζκφο 

απαηηνχζε γηα πξψηε θνξά ειέγρνπο αζθαιείαο ζηελ πεγή, πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ 

θνξηίνπ ζηελ Δ.Δ.. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη έιεγρνη αζθαιείαο πιεξψλνληαη απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο 

θνξηίνπ πνπ εθηεινχληαη εζσηεξηθά απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία ή αλαηίζεληαη ζε 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο αζθαιείαο. 

Οη έιεγρνη αζθαιείαο απαηηνχλ επίζεο ρξφλν - απαηηψληαο ζπρλά απνζπζθεπαζία ηνπ 

θνξηίνπ θαη κεηαθνκίδνληαο ζε δηαθνξεηηθή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκέλε κε ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκφ.  

 

2.4.  Πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ αεξνκεηαθνξψλ απφ ηηο Η.Π.Α. 

Δθηφο απφ ηνπο ειέγρνπο ηεο Δ.Δ., ε TSA (Τπεξεζία Αζθάιεηαο ησλ Μεηαθνξψλ ησλ 

Η.Π.Α.) απαηηεί ηα αεξνπνξηθά θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο Η.Π.Α. λα ππνβάιινληαη 

ζηνπο δηθνχο ηνπο ειέγρνπο πνπ νξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα αζθαιείαο πνπ εθδίδεη ην 

TSA. Οη Η.Π.Α. είλαη ν κφλνο ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Δ.Δ. πνπ επηβάιιεη 

ζήκεξα ηέηνηεο πξφζζεηεο απαηηήζεηο. 

Οη έιεγρνη αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ ζηηο Η.Π.Α. πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο: 

 Φπζηθφο έιεγρνο, πνιχ παξφκνηνο κε απηφλ πνπ ήδε εθηειείηαη ζηελ Δ.Δ.. 

 Δπεηδή ν έιεγρνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ηειεπηαίν ζεκείν 

αλαρψξεζεο πξηλ απφ ηηο Η.Π.Α., δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα ελδηάκεζν έιεγρν ζηελ 

Δ.Δ. θαη ηελ αζθαιή αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηεο Δ.Δ.. Γηα παξάδεηγκα, ηα αεξνπνξηθά 

θνξηία πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ειέγρνληαη θπζηθά ζηε Βνπδαπέζηε, 

αιιά κεηαθέξνληαη ζηε Φξαλθθνχξηε, πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ ζηε 

Φξαγθθνχξηε σο ην ηειεπηαίν ζεκείν αλαρψξεζεο. 
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Οη θαλφλεο ησλ Η.Π.Α. νξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πξνηχπνπ Αζθαιείαο Αεξνκεηαθνξέα 

(AOSSP) θαη γηα ηνπο κε ακεξηθαλνχο αεξνκεηαθνξείο ζην Πξφγξακκα Πξνηχπνπ 

Αζθαιείαο (MSP).  

Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπο εθηεηακέλνπο ειέγρνπο πνπ ήδε 

εθαξκφδνληαη ζηα αεξνδξφκηα ηεο Δ.Δ. θαη ζπρλά απαηηεί ηελ επηθάιπςε νξηζκέλσλ 

ειέγρσλ ή ηελ εθαξκνγή μερσξηζηψλ θαζεζηψησλ αζθαιείαο γηα εκπνξεχκαηα κε δεζκνχο 

κε ηηο Η.Π.Α. παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Δ.Δ.. 

Σν θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή μερσξηζηψλ θαζεζηψησλ κπνξεί λα είλαη πςειφ θαη, 

επηπιένλ, λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξάμεσλ γηα ηνπο θνξησηέο πνπ κεηαθέξνπλ αγαζά ζηνπο πειάηεο ηνπο. Οη κεηαθνξείο 

αλαθέξνπλ επίζεο φηη νη δπζθνιίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο ηνπο αλάγθαζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηε κεηαθνξά νξηζκέλσλ θνξηίσλ. Σν πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ε επηθάιπςε δελ πξνζθέξεη πξφζζεηα νθέιε αζθάιεηαο.  

Σν ηζρχνλ θαζεζηψο απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα έλαλ ζεκαληηθφ εκπνξηθφ ηνκέα θαη 

γηα ην εκπφξην κεηαμχ Δ.Δ. θαη Η.Π.Α.. 

Η Δ.Δ. θαη νη Η.Π.Α. απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν πξννξηζκφ ηνπ ελαέξηνπ θνξηίνπ. 

Η αεξνπνξηθή κεηαθνξά θνξηίνπ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Η.Π.Α. αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 

έλα εθαηνκκχξην ηφλνπο εηεζίσο θαη ηαμηδεχεη θάζε θνξά ζηνλ Αηιαληηθφ, δειαδή πάλσ 

απφ ην 20% φισλ ησλ εμεξρφκελσλ αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ απφ ηελ Δ.Δ. (ζηνηρεία γηα ην 

2010). 

Σα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη αεξνπνξηθψο απφ ηελ Δ.Δ. ζηηο Η.Π.Α. 

αληηπξνζσπεχνπλ αμία άλσ ησλ 107 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, δειαδή ην 27% ηεο αμίαο 

φισλ ησλ αγαζψλ πνπ εμάγνληαη αεξνπνξηθψο απφ ηελ Δ.Δ. (ζηνηρεία γηα ην 2011). 

Πνιιέο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο θνξηίνπ πεξηιακβάλνπλ κέηξα 

αζθάιεηαο, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κέζσ απνζηνιήο 

εγγξάθσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θπζηθήο δηαινγήο θαη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ. Δπνκέλσο, είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ην θφζηνο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Ωζηφζν, ην θφζηνο 
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πνπ κπνξεί λα απνδνζεί άκεζα ζηα κέηξα αζθαιείαο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 1% έσο 4% 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ κεηαθνξέα. Έσο ην έλα πέκπην απηνχ ηνπ 

πνζνχ κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηπιφηππα κέηξα γηα ηε δηαηιαληηθή θίλεζε. 

 

2.5. Οξηζκφο θαη θαλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ δηθαίνπ 

ηα πιαίζηα κίαο ζχληνκεο ηζηνξηθήο αλαζθφπεζεο ζηελ εθαξκνγή θαλφλσλ δηθαίνπ γηα 

ηελ ξύζκηζε δεηεκάηωλ ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ πξψην 

βαζηθφ λφκν πνπ εθαξκφζζεθε γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (βι. Κψδηθα ηνπ Ραπηάξρε 1931 θαη ελ ζπλερεία Ν.5017/31 «Πεξί 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο»). Αθνινχζσο, ςεθίδεηαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (7) ηεο 14
εο

 

Απγνχζηνπ 1931, «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο Δλαεξίνπ Κπθινθνξίαο». Σα παξαπάλσ 

λνκνζεηήκαηα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επαθνινχζεζαλ, ξχζκηδαλ επί ζεηξά εηψλ 

δεηήκαηα απνθιεηζηηθά ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, ελψ ν σο άλσ πξψηνο λφκνο 

εθαξκνδφηαλ κέρξη θαη ην έηνο 1988, φπνπ θαη θαηαξγήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ 

λεψηεξεο δηαηάμεηο.  

Η εζσηεξηθή ειιεληθή λνκνζεζία ωο ξπζκίδνπζα ζεκάηωλ πεξί αεξνπνξίαο, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θάιππηε θπξίσο ζέκαηα ηερληθήο θχζεσο, εθκεηαιιεχζεσο, ζέκαηα 

δηνηθεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά, ελψ ειάρηζηα αζρνιείηαη κε ηελ αεξνδπλακηθή ή ηνλ ηνκέα 

ηεο αεξνλαππεγηθήο. 

Αθνινχζσο, ε ειιεληθή λνκνζεζία επηθεληξψζεθε επί ζεηξά εηψλ θπξίσο ζηα εμήο 

δεηήκαηα: «Κίλεζε αεξνζθαθψλ ππεξάλσ ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο», «ήκαηα 

εζληθφηεηνο θαη λενιφγεζηο αεξνζθαθψλ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο», «Καλνληζκφο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο αεξνιηκέλσλ», «Αεξνλαπηηθή κεηεσξνινγία», «Καλφλεο ελαεξίνπ 

θπθινθνξίαο», «Σερληθή εθκεηάιιεπζε κεηαθνξηθψλ αεξνπιάλσλ δεκνζίαο ρξήζεσο», 

«Κχξσζηο θαλνληζκνχ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ ηεο Οιπκπηαθήο αεξνπνξίαο», «Αεξνπνξηθά 

αηπρήκαηα πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ», «Αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο», «Γηαδηθαζίεο 

αεξνλαπηηθψλ επηθνηλσληψλ», «Ιδησηηθή επηρείξεζε αζθαιίζεσο πινίσλ θαη 

αεξνζθαθψλ», «Πηεηηθή ηθαλφηεηα (πιστκφηεηα) πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη πηζηνπνίεζε 
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αεξνπνξηθψλ πξντφλησλ ελ γέλεη», «Κχξσζε θαλνληζκνχ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ ηεο 

Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο», «πληήξεζε πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ», «Σερληθή εθκεηάιιεπζε 

ειαθξψλ αεξνπιάλσλ δεκνζίαο ρξήζεσο», «Πηπρία θαη άδεηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο», 

«Ιδησηηθή αεξνπνξία», «Γηεπθνιχλζεηο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ», «Μέηξεζε θαη έιεγρνο 

ηνπ ζνξχβνπ ησλ (ππνερεηηθψλ) αεξνζθαθψλ», «Μέηξεζε θαη έιεγρνο ησλ αεξίσλ 

εθπνκπψλ θαη εθπνκπψλ θαπλνχ ησλ αεξνζθαθψλ», «Κώδηθαο Αεξνπνξηθνύ Δηθαίνπ», 

«Οξγαληζκφο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ)», «Τθαξπαγή αεξνζθαθψλ», 

«Δπίγεηα εμππεξέηεζε», «Κξίζε πηεηηθήο θαηαιιειφηεηαο πιεξσκάησλ αέξνο», 

«Δγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ επηζεψξεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο», «Καλνληζκφο 

ππξαζθαιείαο θαη δηάζσζεο αεξνζθαθψλ ζηα αεξνδξφκηα», «Καλνληζκφο αζθαιείαο 

πνιηηηθήο αεξνπνξίαο», «Έξεπλεο αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ πνιηηηθήο αεξνπνξίαο», 

«Πηπρία πξνζσπηθνχ πηζηνπνίεζεο ζπληήξεζεο αεξνζθαθψλ», «Δπηζεσξεηέο αζθαιείαο 

πηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο». 

ην πεδίν ηνπ δηεζλνχο αεξνπνξηθνχ δηθαίνπ, ε Διιάδα έρεη επηθπξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο, 

φπσο ηε χκβαζε ησλ Παξηζίσλ (1919), κε ηελ νπνία παγηψζεθε ε δηεζλήο αξρή ηεο 

θξαηηθήο θπξηαξρίαο ζηνλ ελαέξην ρψξν, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ 

χκβαζε ηνπ ηθάγνπ ελ έηεη 1944. Με ην θείκελν ηεο , ηελ νπνία ε Διιάδα επίζεο 

επηθχξσζε θαη ζηελ νπνία πξνζρψξεζε, νξηνζεηήζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηψλ ζηνλ 

ελαέξην ρψξν, θαζψο επίζεο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ 

αεξνζθαθψλ απφ ην ρψξν απηφ, επηπιένλ κε ηε λενιφγεζε θαη ηηο άδεηεο αεξνζθαθψλ θαη 

κε ηηο άδεηεο ησλ πιεξσκάησλ ηνπο. Οη δχν ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθηεθαλ ηαπηφρξνλα κε 

ηελ  ξπζκίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δχν "ειεπζεξίεο ηνπ αέξνο" θαη ηηο πέληε 

«ειεπζεξίεο ηνπ αέξνο» αληίζηνηρα·  

Η Διιάδα έρεη επίζεο επηθπξψζεη θαη πεξαηηέξσ πξνζρσξήζεη ζηηο Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο 

Βαξζνβίαο (1929) θαη ηνπ Μφληξεαι (1999), νη νπνίεο εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα 

παξάιιεια. Σν χζηεκα Καλφλσλ ηεο Βαξζνβίαο (1929), φπσο ζα αλαπηπρζεί ζε ζρεηηθφ 

θεθάιαην θαη ε Γ ηνπ Μφληξεαι, ξπζκίδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηνπ Ιδησηηθνχ Γηεζλνχο Αεξνπνξηθνχ Γηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα ηελ δηεζλή 

αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηβαηψλ, απνζθεπψλ θαη εκπνξεπκάησλ, ηνπο ηίηινπο δηεζλνχο 
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ελαέξηαο κεηαθνξάο (βι. δεισηηθφλ ελαέξηαο κεηαθνξάο ή αεξνπνξηθή θνξησηηθή ή 

θνξησηηθή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο θαη απφδεημε παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ), δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηα αλψηαηα φξηα αζηηθήο επζχλεο ηνπ δηεζλνχο αεξνκεηαθνξέα ζε 

πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκίαο ζε επηβάηεο, απνζθεπέο ή ζηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα, 

νξίδνληαο έλα αλψηαην φξην ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο απνδεκίσζεο, φπνπ ε 

ηειεπηαία πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηεο θχζεσο θαη ηεο εθηάζεσο ηεο πξνθιεζείζεο δεκίαο·  

ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο κεηεμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο δηεζλνχο αεξνπνξίαο 

θαη παξάιιεια ηνπ δηεζλνχο αεξνπνξηθνχ δηθαίνπ, δηαθξίλεη θαλείο φηη ε Διιάδα δελ 

παξέκεηλε απιφο ζεαηήο ησλ δηαθφξσλ λνκηθν – ηερληθψλ εμειίμεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ζηνλ ρψξν απηφ, αιιά φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο εμειίμεηο απηέο. Η Διιάδα κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο Γ Βαξζνβίαο 1929, επηθχξσζε θαη πξνζρψξεζε κε ηελ ζεηξά ζην 

Πξσηφθνιιν ηεο Υάγεο (1955), ζηε χκβαζε ηεο Γνπαιαδαράξα (1961), ζην Πξσηφθνιιν 

ηεο Γνπαηεκάια (1971) θαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι Νν4 (1975). Όια ηα παξαπάλσ 

λνκνζεηήκαηα ζην ζχλνιν ηνπο ζπλαπνηεινχλ ην χζηεκα Καλφλσλ ηεο Βαξζνβίαο.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ε Β θπξψζεθε κε ηνλ ΑΝ 596/1937 (Δθ.Κπβ. Α΄209), ελψ ε 

Μ θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 3006/22.04.2002 (ΦΔΚ Α΄84/22.04.2002), θαηά ζπλέπεηα θαη νη 

δχν δηεζλείο ζπκβάζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ, 

ελψ ππεξηζρχνπλ απφ θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (αξζ. 

28 παξ. 1 ). Παξάιιεια, ζην πεδίν ησλ εζσηεξηθψλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ γηα 

επηβάηεο, απνζθεπέο θαη εκπνξεχκαηα ζεζπίζζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ 

Γηθαίνπ, ζην εμήο ΚΑΓ (Ν. 1815/1988). Ωζηφζν κεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 2027/1997, ν νπνίνο απνηειεί θαλόλα άκεζνπ εθαξκνγήο, νη αλσηέξσ αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΓ δελ εθαξκφδνληαη πιένλ ζε εζληθφ επίπεδν γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ. Αληίζεηα, δελ επεξεάδεηαη ε επζύλε ηνπ 

αεξνκεηαθνξέα γηα ηελ πξόθιεζε δεκηώλ ζηα κεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα, γηα ηνλ ιόγν απηό 

εμάιινπ εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη νη αληίζηνηρεο εζωηεξηθέο δηαηάμεηο αξζ. 107, 110 

παξ. 1 εδ. β θαη 111 παξ. 2 ΚΑΔ. Η Δ.Δ. δελ έρεη επηθπξψζεη ηελ Μ σο πξνο ην ζθέινο ηεο 

ξχζκηζεο ηεο δηεζλνχο ηδησηηθήο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ελψ δελ έρεη 

πξνρσξήζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ ζέζπηζε θαλφλα άκεζνπ εθαξκνγήο πνπ λα ξπζκίδεη ηελ 
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ελδν - θνηλνηηθή αεξνκεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ, κε απνηέιεζκα ηα Κξάηε – Μέιε λα 

εθαξκφδνπλ ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο ζπκβάζεηο, εθφζνλ ην θάζε θξάηνο κέινο έρεη 

επηθπξψζεη θαη πξνζρσξήζεη ζηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο μερσξηζηά. 

Σέινο, ε Διιάδα έρεη επηθπξψζεη θαη έρεη πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο (1948), 

ε νπνία αθνξά ζηε δηεζλή αλαγλώξηζε ηωλ ηδηωηηθώλ δηθαηωκάηωλ επί ηωλ αεξνζθαθώλ 

(βι. θπξηφηεηα, ππνζήθε θ.ιπ.), αιιά θαη ζηε χκβαζε ηνπ Σφθην (1963), ε νπνία αθνξά 

ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αεξνπεηξαηείαο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αδηθεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη επί ηνπ αεξνζθάθνπο. 

 

2.6. Η έιιεηςε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηεο θνηλνηηθήο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ  

Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ θαιχπηεη ε 

θνηλνηηθή ή ελωζηαθή πνιηηηθή. Η πνιηηηθή απηή δηαηππψλεηαη ζε δηάθνξα θείκελα ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ηα νπνία κέρξη ζήκεξα ξπζκίδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο θαη φρη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Οη ελ ιφγσ κεηαθνξέο εθηεινχληαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο, απφ, πξνο θαη εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή αθνξνχλ θαη ηηο κεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη απφ ην έδαθνο 

ελφο θξάηνπο – κέινπο ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο - κέινπο. Σα αεξνπνξηθά επξσπατθά 

λνκνζεηηθά θείκελα κεηαθξάδνληαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο, ελψ  θαιχπηνπλ κέξνο κόλν εθ 

ηνπ ζπλόινπ ηωλ αληίζηνηρωλ ηνκέωλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηωλ Κξαηώλ – Μειώλ ηεο 

Ε.Ε.. Δλ πξνθεηκέλσ, κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία ξπζκίδεηαη κφλν έλα κέξνο εθ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πνπ εθηεινχληαη, εμαηξνπκέλεο δειαδή 

ηεο πεξίπησζεο εθείλεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ε νπνία ξπζκίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο 

αληίζηνηρεο λνκηθέο αεξνπνξηθέο δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

απφ ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο ηεο Βαξζνβίαο θαη ηνπ Μφληξεαι. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ αλσηέξσ αεξνπνξηθψλ λφκσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζσηεξηθή 

λνκνζεζία ελφο θξάηνπο – κέινπο, είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ελδν - 

θνηλνηηθήο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηνπ θνξηίνπ (βι. αληίζηνηρα 
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δηαηάμεηο ειιεληθνχ ΚΑΓ, γαιιηθνχ Κψδηθα Μεηαθνξηθνχ Γηθαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

αληίζηνηρν Κψδηθα Αεξνπνξηθνχ Γηθαίνπ, εζσηεξηθνί βξεηαληθνί αεξνπνξηθνί λφκνη).  

Ωζηφζν είλαη εχινγν λα δηεξσηάηαη θαλείο γηα πνην ιφγν απηφο ν ηνκέαο ηεο αεξνπνξηθήο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ δελ ξπζκίδεηαη απφ ην ελσζηαθφ δίθαην, θαίηνη ε Δ.Δ. δηα ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο έρεη επηθπξψζεη θαη πξνζρσξήζεη ζηελ Γηεζλή χκβαζε ηνπ 

Μφληξεαι (1999) θαη εηδηθά σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη 

απνζθεπψλ, έρεη ελζωκαηώζεη εμ νινθιήξνπ όινπο ηνπ θαλόλεο δηθαίνπ ηεο Σπκβάζεωο ηνπ 

Μόληξεαι (1999). Η πεξίπησζε απηή εκθαλίδεη μεθάζαξα έληνλν «θνηλνηηθφ» ελδηαθέξνλ 

απφ ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο έρεη αζρνιεζεί ελεξγά κε δεηήκαηα 

ηεο ελ γέλεη κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη έρεη πξνβεί ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ 

θαλφλσλ (βι. θαηάξγεζε ηεισλεηαθήο δαζκνιφγεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο Δ.Δ.).  

ε λνκηθφ - ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα ζεζπηζζνχλ ζηνπο θφιπνπο 

ηνπ Δλσζηαθνχ Γηθαίνπ θαη πνπ ζα αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο ελδν - θνηλνηηθήο 

αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, εθείλνη πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί ε θνηλνηηθή πνιηηηθή 

ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε θαη ε νπνία επιφγσο εθηείλεηαη ζε επίπεδν πέξα απφ ην εζληθφ 

ησλ θξαηψλ – κειψλ. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ θνηλνηηθνί λνκνζεηηθνί θαλφλεο πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα ελαξκνληζκέλνη κε ηηο αληίζηνηρεο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνπλ ηα θείκελα 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ ξπζκίδνπλ αληίζηνηρα ηελ δηεζλή αεξνπνξηθή κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ (βι. Γηεζλή χκβαζε ηνπ Μφληξεαι 1999, ηελ νπνία ε Δ.Δ. επηθχξσζε θαη 

ελζσκάησζε ζην ελσζηαθφ δίθαην φζνλ αθνξά ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηβαηψλ θαη 

απνζθεπψλ). Η δε ρξήζε αεξνπνξηθήο νξνινγίαο γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζηηο 

θνηλνηηθέο ππεξεζίεο, απηή πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο εζληθέο πεγέο θαη ζε 

βνεζήκαηα θνηλνηηθά (βάζε ΙΑΣΔ, εζσηεξηθά ιεμηιφγηα), θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

απηελέξγεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηκεηψπηζε φξσλ πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά. Η 

ζπλεξγαζία κε εζληθέο αξρέο, φπσο ε ΤΠΑ, ππνπξγεία ελδερνκέλσο θαη άιιεο, κπνξεί λα 

είλαη πεξηνξηζκέλε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ 

απφιπηα θπζηθφ θαηλφκελν νη φπνηεο νξνινγηθέο  αζηνρίεο θαη αζπλέπεηεο απαληνχλ ζηα 
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θνηλνηηθά λνκνζεηηθά θείκελα γηα αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαζψο 

θαη νη απνθιίζεηο απφ ηελ ειιαδηθή αεξνπνξηθή νξνινγία . 

Απφ ηζηνξηθήο απφςεσο ηελ ΔΟΚ θαη κεηέπεηηα ηελ Δ.Δ., δελ ηελ ελδηέθεξαλ εμαξρήο φια 

ηα ζέκαηα εθείλα πνπ αθνξνχζαλ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, πνιιψ δε κάιινλ ην ζχλνιν 

ησλ ηδησηηθψλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. Σν έλαπζκα γηα αιιαγέο θαη γηα ηελ αλάιεςε 

θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ έδσζε ε «απνξξύζκηζε» ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ζηηο 

Η.Π.Α.. Ο ιφγνο ήηαλ ε ρακειή πξνηεξαηφηεηα πνπ δηλφηαλ ηφηε ζηνλ ηνκέα απηφ γηαηί ηα 

θξάηε κέιε ζπκκεηείραλ ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ξχζκηδαλ αξρηθά φια ηα ζρεηηθά 

ζέκαηα βάζεη δηκεξψλ ζπκθσληψλ. Αθξηβέζηεξα, ην κφλν άξζξν ηεο πλζήθεο ΔΟΚ πνπ 

αλαθέξεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο είλαη ην άξζξν 84, θαηά ην νπνίν «Τν Σπκβνύιην 

δύλαηαη λα απνθαζίζεη νκνθώλωο εάλ, θαηά πνην κέηξν θαη θαηά πνηα δηαδηθαζία ζα είλαη 

δπλαηόλ λα ζεζπηζζνύλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηα ηηο ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο». 

Παξά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην άξζξν απηφ, ε Κνηλφηεηα έκεηλε αδξαλήο γηα 

νιφθιεξεο δεθαεηίεο ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80, φπνπ νη ηηκέο ησλ αεξνπνξηθψλ λαχισλ είραλ θαηαζηήζεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο πην πξνζηηέο ζην επξχ θνηλφ.  

ρεηηθφ θίλεηξν θαη εξγαιείν απεηέιεζε ε Δληαία Πξάμε (Φεβξνπάξηνο 1986), πνπ 

πξφβιεπε ηελ δεκηνπξγία εληαίαο θνηλνηηθήο αγνξάο. Έηζη, κεηαμχ 1987 θαη 1993 ην 

πκβνχιην εθδίδεη ηξεηο δέζκεο Καλνληζκψλ - λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, κε ζθνπφ αθξηβψο ηε 

δεκηνπξγία εληαίαο αγνξάο ζηνλ ηνκέα απηφ, ε νπνία έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ζε λνκνζεηηθφ 

επίπεδν ηελ 1
ε
  Ιαλνπαξίνπ 1993 κε ηε ζέζπηζε ηεο ηξίηεο δέζκεο απηψλ ησλ κέηξσλ. Σν 

αληηθείκελν ησλ κέηξσλ απηψλ ήηαλ ν αληαγσληζκφο, νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο 

αεξνκεηαθνξείο, ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά, ε ειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ. Σα 

αλσηέξσ λνκνζεηηθά κέηξα αθνινχζεζαλ θείκελα γηα ηελ ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, θαζψο 

θαη γηα δηάθνξεο αλαγθαίεο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ησλ 

ηδίσλ ησλ κέηξσλ θαζψο θαη γηα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζπκπξάμεσλ, 

ππεξαηιαληηθψλ ζπκπξάμεσλ, δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη άιια. 

Σν έηνο 1996 πξαγκαηνπνηείηαη ν πξψηνο απνινγηζκφο γηα ηα κέρξη ηφηε πεπξαγκέλα πνπ 

βαζηθφ ζηφρν είραλ ηελ ειεπζέξσζε ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, νπφηε δηαπηζηψλεηαη ε 
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κηθξή επίδξαζε ησλ κέηξσλ πνπ είραλ ιεθζεί κέρξη ηφηε θαη εληνπίδνληαη ηα αξλεηηθά 

ζεκεία. Αθνινπζνχλ λέα κέηξα, κε επξχηεξν πεδίν θάιπςεο απηή ηε θνξά: ηε βνήζεηα ζε 

ζεκείν ζηάζκεπζεο, ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο· ζε επίπεδν πξνζηαζίαο 

θαηαλαισηψλ θαη πεξηβάιινληνο γηα ηελ άξλεζε επηβίβαζεο ζε πεξίπησζε ππεξάξηζκσλ 

θξαηήζεσλ, γηα ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε ησλ αεξνκεηαθνξέσλ, γηα ηνπο 

θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο ερεηηθέο εθπνκπέο απφ αεξνζθάθε. ην ζχλνιφ ηνπο ηα αλσηέξσ 

λνκνζεηήκαηα απνζθνπνχζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ «εληαίνπ επξωπαϊθνύ νπξαλνύ», κε ηελ 

νπνία ζα βειηηψλνληαλ νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ πηήζεσλ, αζθαιείαο ηνπ εδάθνπο, 

ηεο δηαρείξηζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο γεληθήο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζηελ Δπξψπε. 

ην δηεζλέο πεδίν, ε Δ.Δ. επηθχξσζε ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ Μφληξεαι (χκβαζε θαη 

Απφθαζε 2001/539), ε νπνία θαζνξίδεη αλψηαηα φξηα επζχλεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ζηηο δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο πξνζψπσλ, απνζθεπψλ θαη θνξηίνπ (εκπνξεπκάησλ), θαλφλεο 

νη νπνίνη ελ θαηξψ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο χκβαζεο ηεο Βαξζνβίαο ηνπ 

1929. Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε Δ.Δ. δελ έρεη ζεζπίζεη κέρξη ζήκεξα λνκνζεηηθά 

κέηξα (Καλνληζκνχο) πνπ λα ξπζκίδνπλ θαη ηελ ελδν – θνηλνηηθή αεξνκεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ, ε νπνία εθηειείηαη απφ, πξνο θαη εληφο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεληθφηεξα, γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δηεζλνχο 

αεξνκεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ελεξγνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ Β θαη Μ, εθφζνλ ηα 

θξάηε ζηα νπνία εθηειείηαη ε αεξνκεηαθνξά, έρνπλ επηθπξψζεη θαη πξνζρσξήζεη ζηηο 

αλσηέξσ δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζε κία απφ ηηο δχν ζπκβάζεηο. ην παξειζφλ νη δηεζλείο 

αεξνκεηαθνξέο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηξίησλ ρσξψλ ξπζκίδνληαλ επίζεο απφ 

δηκεξείο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Παξά ηαχηα ε Δ.Δ. ζήκεξα αζθεί κία εληαία πνιηηηθή ζηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Δ.Δ. σο ζπλφινπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο κε ηξίηεο ρψξεο, αζθψληαο 

έιεγρν ζην κέηξν πνπ ηα θξάηε κέιε παξαβηάδνπλ ηελ θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή θαη ηηο 

πάγηεο θνηλνηηθέο αξρέο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο εθηφο ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ ραξάζζεη ε Δ.Δ.. ηηο 30 Απξηιίνπ 2007 (πκθσλία θαη Απφθαζε 2007/339), 

ππεγξάθε ζπκθσλία αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Κξαηψλ Μειψλ 

ηεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Η ζπκθσλία ησλ «αλνηθηψλ νπξαλψλ» 

εθαξκφδεηαη απφ ηηο 30 Μαξηίνπ 2008 θαη αληηθαηέζηεζε 21 δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ είραλ 

θαηαξηηζζεί θαηά ην παξειζφλ κεηαμχ Η.Π.Α. θαη Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ.. Η ζπκθσλία 
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απηή απνζθνπεί ζε πξψην επίπεδν ζηελ άξζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ φζνλ αθνξά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηηο δηαδξνκέο, ηηο ηηκέο, ηνλ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ (απεπζείαο πηήζεηο απφ 

Δπξψπε πξνο Ακεξηθή θαη ην αληίζηξνθν) κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

θαηαλαισηή – επηβάηε. ηνπο θφιπνπο ηεο Δ.Δ. έρεη αλαπηπρζεί ε άπνςε φηη ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα επηρεηξεζεί ε αληίζηνηρε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη 

γηα ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Δ.Δ. έρεη ήδε 

επηθπξψζεη θαη πξνζρσξήζεη ζηελ Μ.         

Απφ κία ζπλνπηηθή πξνζέγγηζε ζηηο εμειίμεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, δηαπηζηψλεη θαλείο 

φηη Δ.Δ. έρεη πξνβεί κέρξη ζήκεξα ζηε δεκνζίεπζε αξθεηψλ Καλνληζκώλ άκεζεο 

εθαξκνγήο ζηα Κξάηε – Μέιε ηεο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε αμία θαη βαξχηεηα γηα 

ηελ εληαία ξχζκηζε ηεο ελδν – θνηλνηηθήο αεξνκεηαθνξάο επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ, ελψ 

έρεη ήδε μεθηλήζεη έλαο νπζηαζηηθφο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ 

θξαηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ ζέζπηζε αληίζηνηρσλ λνκνζεηεκάησλ θαη ζην 

πεδίν ηεο θνηλνηηθήο αεξνκεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ απφ ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε Δ.Δ. 

έρεη επηθπξψζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ χκβαζε ηνπ Μφληξεαι (1999) θαη ήδε ηελ έρεη 

εληάμεη ζην δίθαηφ ηεο.  αθήο πξφζεζε ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. ππήξμε ην γεγνλφο φηη νη 

δηαηάμεηο ηεο Μ έπξεπε λα εθαξκφδνληαη ηφζν κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. φζν 

θαη ζην εζσηεξηθφ θάζε θξάηνπο – κέινπο (ελεξγνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κε θαλφλεο άκεζνπ εθαξκνγήο). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη 

νκνηόκνξθε ξύζκηζε θαη πεξαηηέξσ εθαξκνγή γηα δεηήκαηα επζχλεο ηνπ αεξνκεηαθνξέα 

επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ, φρη κφλν ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ζε ελδνθνηλνηηθφ επίπεδν 

θαη θαη’ επέθηαζε ζην εζσηεξηθφ θάζε θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.. Σέινο, νη θνηλνηηθέο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη εθηεινχληαη 

απφ θνηλνηηθνχο ή κε θνηλνηηθνχο αεξνκεηαθνξείο, πξνο, απφ ή εληφο ηεο ΔΚ, φηαλ 

δειαδή ν ηφπνο αλαρψξεζεο ή πξννξηζκνχ ησλ επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο είλαη 

θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ.. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε Δ.Δ. πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

ηνλ ίδηα πνξεία πνπ ράξαμε γηα ηνπο επηβάηεο θαη ηηο απνζθεπέο ηνπο, θαη ζηελ ελδν - 

θνηλνηηθή αεξνκεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ ηνκέα πνπ 

παξακέλεη αδηθαηνιφγεηα αξξχζκηζηνο ζην πεδίν ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο.    
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Κεθάιαην 3: Παξάγνληεο Δπηηπρίαο - Critical Success Factors 

 

3.1. Οξηζκφο παξαγφλησλ επηηπρίαο 

Η έλλνηα ησλ success factors ή αιιηψο ζηα ειιεληθά ησλ "παξαγφλησλ επηηπρίαο" 

αλαπηχρζεθε ην 1961 απφ ηνλ D. Ronald Daniel ηεο εηαηξίαο ζπκβνχισλ McKinsey 

& Company (Ronald, 1961). Ο φξνο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ εμειίρζεθε θαη ην 1979 

(Rockart, 1979) κεηνλνκάζηεθε ζε critical success factors (CSF) ή αιιηψο ζηα 

ειιεληθά ζε “θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο” απφ ηνλ John F. Rockart πνπ ηνλ 

αλέιπζε πεξαηηέξσ ζην άξζξν ηνπ ην 1981 (Rockart, 1979).  

Ο φξνο critical success factors (CSF) αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

είλαη απαξαίηεηνη γηα έλαλ νξγαληζκφ, κία εηαηξία ή έλα project γηα λα επηηχρεη ηελ 

απνζηνιή ηνπ. Έλαο κεηαθνξέαο σο αξρηηέθηνλαο ησλ κεηαθνξψλ πξέπεη λα θάλεη 

κηα πιήξε ηεθκεξίσζε θαη λα αλαιχζεη ηηο ηξέρνπζεο ξνέο εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, πξνζδηνξίδνληαο ηη είλαη ηππηθφ θαη θνηλφ ζε 

πεξηθέξεηεο θαη πειάηεο θαη ηη ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπγθεθξηκέλo γηα θάζε πεξηνρή ή 

πειάηε. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα αλαπηχμεη πξφηππα παγθφζκησλ δηαδηθαζηψλ 

(θξίζηκνη ζπληειεζηέο επηηπρίαο) γηα ηηο πξνζθνξέο ππεξεζηψλ ηνπ (κεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε θαη ηεισλεηαθή κεζηηεία) πνπ ηππνπνηνχλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο, 

επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ επέθηαζε γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο ή πειάηεο. 

Οη παγθφζκηεο δηαδηθαζίεο θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κειινληηθήο αξρηηεθηνληθήο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θξαηηθήο επηρείξεζεο, ε νπνία ηεθκεξηψλεη αλζεθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα θάζε εηαηξία 

ζε ηνκείο φπσο ε εκπεηξία ησλ πειαηψλ, νη ιεηηνπξγίεο, νη πσιήζεηο θαη ε δηαρείξηζε. 

Απηνί νη θξίζηκνη ζπληειεζηέο επηηπρίαο βνεζνχλ επίζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ζπκβάλησλ θαη νξφζεκσλ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ θαη ζα παξαθνινπζνχληαη 

γηα βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηε δηαρείξηζε εμαηξέζεσλ. 

 «Οη θξίζηκνη ζπληειεζηέο επηηπρίαο είλαη εθείλα ηα ιίγα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα 

πάλε θαιά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ελφο δηεπζπληή ή ελφο νξγαληζκνχ θαη 

σο εθ ηνχηνπ αληηπξνζσπεχνπλ εθείλα ηα δηεπζπληηθά ή επηρεηξεζηαθά πεδία ζηα 
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νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε θαη ζπλερήο πξνζνρή γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ 

επηδφζεσλ, ζηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηε 

κειινληηθή ηνπ επηηπρία». 

Πνιιέο θνξέο νη critical success factors (CSF) ζπγρένληαη κε ηνπο Key Performance 

Indicators (KPIs) ή αιιηψο ζηα ειιεληθά ηνπο «βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο». Όπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ηα CSF ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο 

πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επηηπρία θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ απφ 

βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο (KPIs). 

Σφζν νη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο (CSF) φζν θαη νη βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο 

(KPIs) απνηεινχλ πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία γηα κηα επηηπρή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 Οη CSF αλαθέξνληαη ζηηο θξίζηκεο πεξηνρέο, ησλ νπνίσλ ε πςειή 

απφδνζε ή ε επηηπρία είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ ή κηα επηρείξεζεο.  

 Οη KPIs, είλαη ηα εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απφδνζεο νπνηνπδήπνηε 

νξγαληζκνχ πνπ ππνδεηθλχνπλ κφλν πνην είλαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ή ην 

επίπεδν. 

 

Μηα πνιχ επηηπρεκέλε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο απνηειεί ην 

αθφινπζν ζρήκα: 

 

 

 

Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο εηαηξίαο λα 

θαηαλνεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο, ηηο δηαθνξέο ηνπο αιιά 

θαη ηε ζπλχπαξμή ηνπο.  
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Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη νη εμήο (Rockart, 1981): 

 Οη CSF είλαη ε αηηία ηεο επηηπρίαο ζαο ή φ, ηη απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρία, 

αιιά νη KPI είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο ζαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

ππνδεηθλχνπλ ηη θάλεηε θαη φρη ηη πξέπεη λα θάλεηε. 

 Οη CSF βξίζθνπλ ρξήζε ζε φια ηα είδε επηρεηξήζεσλ, φπσο ηα θέξδε, ε 

εγεζία, ε ψξηκε αμηνιφγεζε, νη ζσζηά θαηαλεκεκέλεο επζχλεο θαη ν ξφινο 

ησλ αλζξψπσλ, ε ζπζηεκαηηθνπνίεζε θάζε δηαδηθαζίαο, ν ζαθήο ζηφρνο ή ε 

νξζή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ βειηίσζεο θ.ιπ.. Οη KPI δελ είλαη ηφζν γεληθνί, 

αιιά θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο εθάζηνηε θνξέα ή 

ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

νξγαληζκφ είλαη ζρεηηθνί κε ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ή κε ηνπο καζεηέο. 

 Οη δείθηεο KPI είλαη ζπλήζσο πνζνηηθνί, δειαδή κε ηε κνξθή αλαινγίαο ή 

πνζνζηηαίσλ ηηκψλ, ελψ νη CSF είλαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθήο θχζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην εξψηεκα «ηη θάλεη ηνπο πειάηεο ηθαλνπνηεκέλνπο;» πνπ κπνξεί 
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λα είλαη δεηνχκελν γηα κηα επηρείξεζε λα αλαιπζεί αιιά δελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί. 

 Οη KPI είλαη εμαξηεκέλνη θαη γη’ απηφ δελ είλαη ρξήζηκνη απφ κφλνη ηνπο, 

αιιά απαηηνχλ ηε ζχγθξηζε κε άιια δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε 

απφδνζε. Oη CSF δείρλνπλ ζαθψο ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα επηηεπρζεί ε 

επηηπρία ή πνηα ζέκαηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε λα κπνξέζεη ε 

επηρείξεζε λα νδεγεζεί ζηελ επηηπρία.  

 Οη CSF κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα λα βειηηψζνπλ 

ηελ απφδνζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη CSF εκπεξηέρνπλ έλα ή δχν KPI θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο KPI ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

αλαπηπρζνχλ. 

 Οη CSF αιιάδνπλ κε θπθιηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ή 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά νη KPI είλαη πεξηνδηθνί, θαζψο κεηξνχληαη μαλά θαη 

μαλά ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ 

αιιάδνπλ, αιιά κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα αιιάμνπλ φηαλ ν νξγαληζκφο ή ε 

επηρείξεζε πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγήζνπλ έλαλ λέν ζηφρν. 

 Σέινο νη CSF δελ ζεσξνχληαη απφ πνιινχο θαηάιιεινη σο κέζνδνο αλάιπζεο 

γηαηί είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο KPI πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ πνιχ εχθνια. 

 

Θέινληαο λα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα ζα ιέγακε φηη: 

 KPI είλαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ πειαηψλ δειαδή θάηη κεηξήζηκν θαη 

πνζνηηθνπνηεκέλν. Έηζη, αλ έρεη ηεζεί έλαο ζηφρνο 10 λέσλ πειαηψλ αλά 

εβδνκάδα ζε πεξίπησζε πνπ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 10 είλαη επηηπρία ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη ιηγφηεξνη απφ 10 είλαη απνηπρία. 

 CSF είλαη γηα παξάδεηγκα ε εγθαηάζηαζε ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ γηα ηελ 

παξνρή θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

έκκεζα ηελ έιεπζε λέσλ πειαηψλ κέζσ ησλ θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ 

εμππεξέηεζεο. 
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Υξεζηκνπνηψληαο ην ΚΠ θαη ηνπο δείθηεο καδί έρνπκε έλα κνληέιν: 

1. CSF (επηρεηξεζηαθή καο ππφζεζε): "Παξνρή αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ." 

2. Κνξπθαίνο δείθηεο: "Ώξα απάληεζεο ζην εξψηεκα ππνζηήξημεο πειαηψλ, 

αξηζκφο σξψλ". 

3. ρέδην δξάζεο: "Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. Βειηίσζε ηεο βάζεο γλψζεσλ". 

4. Γείθηεο θαζήισζεο: "Γείθηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ,%." 

 

3.2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ Critical Success Factors 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ CSF είλαη κηα δηαδηθαζία 5 βεκάησλ: 

Βήκα 1: Πξέπεη λα νξηζηεί κία νκάδα πνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο CSF 

Σν πξψην βήκα είλαη ε επηινγή ηεο νκάδαο πνπ ζα εξγάδεηαη γηα ηνπο θξίζηκνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο. ηελ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κέιε πνπ 

αλήθνπλ ζην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο, κηαο θαη 

έλα ηέηνην κέινο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ 

ηεο νκάδαο ζηελ δηνίθεζε (Rockart, 1979). 

Βήκα 2: Οη ππάιιεινη είλαη θαιφ λα ππνβάινπλ ηηο ηδέεο ηνπο ή λα παξέρνπλ 

αλάδξαζε 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο ηδέεο ηνπο 

θαη ηα ζρφιηά ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ φηαλ παξέρνληαη λέεο ηδέεο ή θαηεπζχλζεηο λα ππάξρνπλ εξγαδφκελνη 

πνπ λα  παξέρνπλ αλάδξαζε ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ  θαηά πφζν βνήζεζαλ ή φρη νη 

λέεο ηδέεο ή θαηεπζχλζεηο (Boynton & Zmud, 1984). 

Βήκα 3: Δίλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιά πιαίζηα γηα λα εμεηαζηνχλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ. 

Η θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζηφρσλ είλαη πνιχ δσηηθήο ζεκαζίαο θαη 

ζα βνεζάεη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ο νξηζκφο ησλ "ηφρσλ, Πιενλεθηεκάησλ, Πεδίνπ Δθαξκνγήο". Η κέζνδνο 

απηή βνεζά ζην λα πεξηγξάθεη ε ζηξαηεγηθή θαζψο θαη ζην λα θαζνξηζηνχλ 

νη θξίζηκνη ζηφρνη. 
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 Η αλάιπζε SWOT: Η SWOT είλαη έλα αξθηηθφιεμν γηα ηα "Πιενλεθηήκαηα, 

Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Απεηιέο". Η αλάιπζε απηή ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο, ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο. 

 Η ρξήζε ελφο ζαθνχο θαη θαηαλνεηνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. 

 Μηα αηδέληα αιιαγψλ είλαη, φπσο ιέεη ην φλνκα ηεο, κηα αηδέληα πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε ν νξγαληζκφο ή ε 

επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη (Parmenter, 2007).  

Βήκα 4: Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη λα μεπεξαζηνχλ νη πξνθιήζεηο 

ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξζέληα πιαίζηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφ 

πνηνη είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ. 

Οπζηαζηηθά, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ φζνλ έρνπλ αλαιπζεί ζην βήκα 3 γηα λα 

θαζνξηζηεί πνηα είλαη ηα θνξπθαία CSF. Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα  

νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο "πξννπηηθέο". Σα παξαδνζηαθά ζηξαηεγηθά ζρέδηα 

εζηηάδνπλ κφλν ζηηο δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο, αιιά ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα 

ιάβεη ππφςε πνιιέο ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή,  

πνπ δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ζσζηά ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Οη 

ηέζζεξηο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: Οηθνλνκηθά, Πειάηεο, Γηαδηθαζίεο 

θαη νη Άλζξσπνη (Munro, 1983).  

Βήκα 5: Πξέπεη λα εθαξκνζηεί ην ζηξαηεγηθφ πιάλν ζε νιφθιεξε ηελ εηαηξία κε 

βάζε ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο. 

Η αλαγλψξηζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο θαη ε νκαδνπνίεζή ηνπο, δελ 

είλαη αξθεηή γηα λα επέιζεη ε επηηπρία. Θα πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ CFS ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε. Ο θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο πνπ ζαο επηηξέπεη λα επηηχρεηε ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο κε 

πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Anderson, 1984).  

 

 

3.3. Βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ 

Η απμεκέλε δηαζχλδεζε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ 

ζεκαηνδφηεζε ηε δπλακηθή ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο, ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ 

θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο.  
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Η παγθφζκηα αεξνπνξηθή βηνκεραλία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ ζε έλα ηδηαίηεξα ηαξαρψδεο πεξηβάιινλ. Ο Keynes (2009) 

δειψλεη φηη ν ηνκέαο ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο έρεη πεξάζεη απφ κηα δξαζηηθή 

αιιαγή ηφζν ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο φζν θαη ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Ο 

ηνκέαο απηφο ππφθεηληαη ζε ηαρεία αιιαγή απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, δηαζέηεη 

κεγάιν αληαγσληζκφ θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ησλ πξνκεζεπηψλ, ηηο 

θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηε δπλακηθή ησλ εξγαδνκέλσλ (Bissessur θαη Alamdari, 

1998). 

Με ηελ απμεκέλε ειεπζέξσζε ζηηο θχξηεο αγνξέο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, ε έληαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ έρεη απμεζεί κεηαμχ ησλ αεξνκεηαθνξέσλ. Οη Bunz θαη Maes 

(1998) δειψλνπλ φηη απηή είλαη κηα επνρή ζηελ νπνία ε πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο 

ζεκαίλεη επηβίσζε. Τπάξρεη αλάγθε γηα «κεδεληθή θαζπζηέξεζε» σο απάληεζε ζηηο 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ, είηε πξφθεηηαη γηα επθαηξίεο είηε γηα απεηιέο. Σν πην 

ζεκαληηθφ θαζήθνλ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο είλαη λα επζπγξακκίζεη ηηο επθαηξίεο θαη 

απεηιέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο 

νξγαλσηηθήο θχζεο (Goll, Johnson and Rasheed, 2007). 

 

3.4. Πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Παγθφζκηεο Αεξνπνξηθέο Βηνκεραλίεο 

1. Καηλνηνκία πξντφλησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Πνιιέο δπλάκεηο έρνπλ επεξεάζεη ηε θχζε ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο 

(Naikuni, 2009). ηελ αεξνπνξία πνιιέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θαη νδεγνχλ ζηελ αιιαγή. Οη επηρεηξήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν απηφ, 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε πξνφδνπο απφ 

ηελ θαηλνηνκία. Οη θαηαζθεπαζηέο ηεο Airbus θαη ηεο Boeing είλαη αθνζησκέλνη 

ζηελ παξαγσγή ζχγρξνλσλ αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ κέζσ επελδχζεσλ ζηελ Δ 

& Α (Johnson et al 2008). Όηαλ νη πξνκεζεπηέο θαηαιήγνπλ ζε πην πξνεγκέλα 

πξντφληα, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αληηκεησπίδνπλ ηελ απαηηεηηθή αλάγθε λα 

αλαβαζκηζηνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο ρξεηάδνληαη 

ηεξάζηηα θεθάιαηα. Δπίζεο, ρξεηάδνληαη θεθάιαηα γηα λα εθζπγρξνλίζνπλ ηα 
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ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ηα ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο δαπάλεο 

θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο θαη ηεο αζθάιηζεο. 

2. Φήκε 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ λα είλαη νη εγέηεο ηεο αγνξάο, έρνπλ κηα 

καθξνπξφζεζκε αλάγθε λα νηθνδνκήζνπλ ηε θήκε ηνπο θαη ην εκπνξηθφ ηνπο 

ζήκα, επεηδή νη πειάηεο ζπλδένπλ εχθνια ηα πξντφληα ηνπο κε ην θαιφ φλνκα.  

Δπηρεηξήζεηο φπσο ε BMW, ε Sarova θαη ε Rolex θαηάθεξαλ λα νηθνδνκήζνπλ 

έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηζρπξψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ 

δελ ππφθεηληαη ζε απνκίκεζε απφ αληαγσληζηέο. χκθσλα κε ηνπο Daramaju et al 

(2007), ε θαθή θήκε ή αξλεηηθή δεκνζηφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ακέζσο έλαλ 

κεηαθνξέα ζε θαηάξξεπζε. 

Η «εχζξαπζηε θήκε» ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ην πψο κηα πνιχ θαιή θήκε 

κπνξεί λα αιιάμεη ελ κία λπθηί γηα ηνπο κεηαθνξείο σο παξνρείο ππεξεζηψλ. Η 

δηαρείξηζε πξέπεη πάληα λα είλαη πξνεηνηκαζκέλε γηα επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πειάηε. 

 

3. Ιζρπξνί Πειάηεο 

Οη κεηαθνξείο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο θαη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ ζηελ θαηαζθεπή. Σν δηαδίθηπν 

απνηειεί απεηιή θαη επθαηξία γηα ηε βηνκεραλία, κπνξεί λα κείσζε ην θφζηνο ησλ 

πσιήζεσλ ησλ εηζηηεξίσλ αιιά δεκηνχξγεζε έλαλ πην ηζρπξφ πειάηε πνπ κπνξεί 

εχθνια λα ςσλίζεη αλαδεηψληαο ηελ θαιχηεξε ηηκή. Με ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλα θφζηνο κεηαγσγήο γηα ηνλ πειάηε. Οη πειάηεο ζα 

παξακείλνπλ πηζηνί κφλν αλ έρνπλ έλαλ ιφγν. Ωζηφζν, ην ρεηξφηεξν πξφβιεκα 

είλαη ε αδπλακία λα πξνγξακκαηηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα πιενλέθηεκα ησλ 

λέσλ δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο θαη λέσλ επθαηξηψλ θέξδνπο (Golightly, 1967). 

 

4. Δληαηηθφο αληαγσληζκφο: ηξαηεγηθέο πκκαρίεο θαη Πξνζηαζία Πηψρεπζεο 
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Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο έρνπλ κάζεη ηε ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ 

πνπ νδεγνχλ ζε άθακπην αληαγσληζκφ. ηε κειέηε ηεο, ε Continental Airlines, 

δηαπίζησζε φηη ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο ζηνπο αλνηθηνχο νπξαλνχο ηεο 

Δ.Δ.-Η.Π.Α. θαη επηθέξεη απζηεξφ αληαγσληζκφ ζε κε κέιε, φπνπ ε British 

Airways, ε Virgin Atlantic, ε American Airlines θαη ε United Airlines έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα πεηνχλ κεηαμχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ 

Heathrow ηνπ Λνλδίλνπ θαη αληίζηξνθα (David, 2011). Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη αληαγσληζηέο βξίζθνληαη ππφ 

θαζεζηψο πηψρεπζεο δεκηνπξγεί έλα άληζν έδαθνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ (David, 

2011). Σα κέιε ηεο νκάδαο Sky απνηεινχλ απεηιή γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ πεηνχλ. 

Σέηνηεο ζπκκαρίεο πνπ επηηξέπνπλ πξνγξάκκαηα αθνζίσζεο θαη θνηλή ρξήζε 

θψδηθα θαηά ηελ παξάδνζε πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο ζέηνπλ έληνλε 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο νδεγνχλ ζην 

ζρεκαηηζκφ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ζηνλ θιάδν πνπ γίλνληαη νη ίδηεο αληαγσληζηέο.  

 

 

5. Απμεκέλα έμνδα: Μέηξα Δξγαζίαο, Καπζίκσλ & Αζθάιεηαο. 

ηε κειέηε ηνπ Golightly (1967) δηαπίζησζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο 

ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο, νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ βαζίδνληαλ ζηε 

βξαρππξφζεζκε πίζησζε σο θχξηα πεγή θεθαιαίσλ κε κηα επαλαιακβαλφκελε 

αλάγθε γηα κεγάια πνζά ρξεκάησλ. Τπήξμε απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηελ 

αζθάιηζε ιφγσ ηεο ηαρείαο ηερληθήο εμέιημεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη έιεπζεο ησλ αεξησζνχκελσλ αεξνπιάλσλ πνπ ζήκαηλε 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο γηα λα πνπιήζνπλ. ήκεξα απηά ηα θφζηε έρνπλ ιάβεη κηα 

λέα κνληέξλα κνξθή. ηε κειέηε ηνπο γηα ην Jet Blue Airlines, νη Daramaju et al 

(2007) ζπλάπηνπλ φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ε αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο έρνπλ 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθή απφθιηζε ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο φπνπ νη άλζξσπνη 

επηιέγνπλ άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο εθηφο ηνπ αέξα. 

Ο Yang (2007) δειψλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο βξίζθνληαλ ζην 

έπαθξν ηεο επεκεξίαο ηνπο πξηλ απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο 

win1
Highlight



45 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

επηεκβξίνπ. Οη επηζέζεηο έθεξαλ κηα ζεκαληηθή νπηζζνδξφκεζε γηαηί νη 

άλζξσπνη επέιεμαλ άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο εθηφο ηνπ αέξα. Οη αεξνπνξηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα κέηξα αζθαιείαο, δαπάλεζαλ κεγάια πνζά γηα 

εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ απνζθεπψλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε. Δπίζεο, ε θιηκάθσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξα ιεηηνπξγηθά θφζηε. 

Η κειέηε ηεο Regani (2008) «JetBlue Airways Growing Pains» απνθαιχπηεη φηη 

νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ αλά ηνλ θφζκν παξνπζίαζαλ μαθληθή άλνδν ην 2004. ηνλ 

αεξνπνξηθφ ηνκέα, ηα θαχζηκα απνηεινχζαλ ην 20% ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ηνπο. Σν 2005 ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε ζε 30% θαη ην 2006 ζε 35% (Barney & 

Hesterly, 2010). Η άλνδνο είλαη ζπλερήο κέρξη ζήκεξα. Οη πεξηζζφηεξεο 

αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αληηζηαζκίδνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηα θαχζηκα ηνπο 

πξνβαίλνληαο ζε πξνθαηαβνιηθέο αγνξέο θαπζίκσλ ζε ζηαζεξή ηηκή γηα 

κειινληηθή παξάδνζε γηα πξνζηαζία απφ ην ζνθ ησλ αλακελφκελσλ απμήζεσλ 

ησλ ηηκψλ (Keynes, 2009). Η πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ επηθξάηεζε πξφζθαηα ζηελ 

παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηηο ρψξεο φπσο ε Ληβχε έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ άλνδν ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ. Σν θφζηνο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα 

έζνδα θαη αθφκε θαη ζηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ.  

 

 

3.5. Παξάγνληεο νηθνδφκεζεο ηεο επηηπρίαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ 

Οη κεηαθνξείο εθαξκφδνπλ πνιπάξηζκεο ζηξαηεγηθέο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δηαηήξεζε ηηο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη γηα λα ην αλαπηχμνπλ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα KSF πνπ, φηαλ είλαη παξφληα, ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ζηελ 

αεξνπνξηθή εηαηξία. Οη άιινη ηξεηο θχξηνη ηξφπνη πξνζζήθεο αμίαο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ εθηφο απν ην branding είλαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

κάξθεηηλγθ (Johnson et al, 2008).  

Οη παγθφζκηεο δηαδηθαζίεο θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο ζπκβάιινπλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κειινληηθήο αξρηηεθηνληθήο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θξαηηθήο επηρείξεζεο, ε νπνία ηεθκεξηψλεη αλζεθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα θάζε εηαηξία 
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ζε ηνκείο φπσο ε εκπεηξία ησλ πειαηψλ, νη ιεηηνπξγίεο, νη πσιήζεηο θαη ε δηαρείξηζε. 

Απηνί νη θξίζηκνη ζπληειεζηέο επηηπρίαο βνεζνχλ επίζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ζπκβάλησλ θαη νξφζεκσλ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ θαη ζα παξαθνινπζνχληαη 

γηα βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηε δηαρείξηζε εμαηξέζεσλ. 

Έλαο κεηαθνξέαο αλαγλσξίδεη πάληα ηε ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ (απφ ηνπο εηαίξνπο 

θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο επηρεηξήζεηο) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ 

ζηηο κεηαθνξέο. Σα θαιά δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη θξίζηκα, αιιά αθφκε 

πην θξίζηκε είλαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο εμαηξέζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ησλ 

ελεξγεηψλ. (Prasetyo, B., 2008) 

Οη αεξνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ αλαπηχρζεθαλ πνιχ γξήγνξα ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα. Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, ην θνξηίν ζεσξήζεθε σο παξαπξντφλ ηεο κεηαθνξάο 

επηβαηψλ. Δπί ηνπ παξφληνο, σζηφζν, νξηζκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο εηδηθεχνληαη 

ζηελ αγνξά αεξνκεηαθνξψλ. Δπίζεο, νξηζκέλνη (κηθξφηεξνη) αεξνιηκέλεο ζεσξνχλ 

ην αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν σο ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, 

ζεκεηψζεθαλ νξηζκέλεο βηνκεραληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα, φπσο νη 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο. 

Ωο πξντφλ, ην αεξνκεηαθεξφκελν θνξηίν είλαη εηεξνγελέο. Τπάξρεη ην παξαδνζηαθφ 

αεξνπνξηθφ θνξηίν, αθελφο, πνπ κεηαθέξεηαη ζε θνξηεγά αεξνπιάλα ή επηβαηηθά 

αεξνπιάλα θαη, αθεηέξνπ, ην εμπξέο θνξηίν. Ο απζηεξφο φκσο δηαρσξηζκφο ησλ δχν 

είλαη ηερλεηφο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ επηθαιχςεηο. Η απμαλφκελε ζεκαζία ησλ 

κεηαθνξψλ κε θνξηεγφ αεξνπιάλν είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ: ε αλεπαξθήο εκπνξεπκαηηθή ηθαλφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απζηεξφηεξε ξχζκηζε ηεο αζθάιεηαο ζηα επηβαηηθά αεξνπιάλα, ε ηάζε γηα 

ζηαζεξνπνίεζε θαη αχμεζε ηεο θιίκαθαο θαη ε ζεκαληηθή αληζνξξνπία κεηαμχ 

νξηζκέλσλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ ξνψλ αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. 

Ωο πξνο ηνλ φγθν ηνπ αεξνπνξηθνχ θνξηίνπ πνπ κεηξάηαη ζε ηνλνρηιηφκεηξα, 

δηαθνξνπνηείηαη ζε δπλεηηθφ θαη πξαγκαηηθφ αεξνπνξηθφ θνξηίν. Ο δπλεηηθφο φγθνο 

ηνπ αεξνκεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε δήηεζε γηα αεξνπνξηθφ 

θνξηίν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηδηαίηεξα απφ ην 
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εκπφξην. Έηζη, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα έρνπκε κηα εηθφλα ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ θνξηίνπ αέξα, ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Δθηφο 

απφ ην δπλεηηθφ φγθν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην πξαγκαηηθφ θνξηίν. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο νηθνλνκηθέο πηπρέο θαζνξίδνπλ ην κηθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν ζα επεξεάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θνξηίνπ. Η 

πξνκήζεηα αεξνπνξηθνχ θνξηίνπ επεξεάδεηαη ηδίσο απφ ηε δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα, 

ηνλ αληαγσληζκφ απφ άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο, ηδίσο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο θαη απφ ην θφζηνο θαη ηηο απνδφζεηο ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξηψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη επίζεο απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηνλ 

ηνκέα. ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, κπνξεί λα πξνθχςεη επηπιένλ θέξδνο κε ηελ 

πιήξσζε ηεο αρξεζηκνπνίεηεο ρσξεηηθφηεηαο κε ην θνξηίν. Η απφδνζε ηνπ θνξηίνπ, 

ε νπνία θαηά παξάδνζε ήηαλ ρακειφηεξε απφ απηή ησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

βειηηψζεθε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, πιεζηάδνληαο ηελ απφδνζε ησλ επηβαηηθψλ 

κεηαθνξψλ. Με γλψκνλα ηηο επθαηξίεο θέξδνπο ηνπο, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο 

θνξηίνπ αλαπηχζζνπλ ην δίθηπφ ηνπο θαη επηιέγνπλ ην αεξνδξφκην (θνξηίνπ). 

Ωζηφζν, ιακβάλνληαη ππφςε θαη εμσηεξηθά θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε, ηελ ππνδνκή, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηα ηηκνιφγηα θαη ηα (δηεζλή) 

λνκηθά ζπζηήκαηα.  

Οη πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ δείρλνπλ φηη ηα θνξηία αεξνζθαθψλ κπνξνχλ 

πξάγκαηη λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. 

Οη θξίζηκνη ζπληειεζηέο επηηπρίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνξηίν ζα αλαπηπρζνχλ ζε 

πνιινχο παξάγνληεο: 

 

Δπηρεηξεκαηηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο 

Σν πιαίζην γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ είλαη 

εκθαλέο. Οη αεξνκεηαθνξείο απνθαζίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή εθφζνλ ε απφθαζε απηή ζπκβάιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. ηε 

ζπλέρεηα, ηίζεηαη ην ζεκαληηθφ εξψηεκα απφ πνηα ζηηγκή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κηα 

επηρείξεζε είλαη αξθεηά θεξδνθφξα. Πφζνο φγθνο θνξηίσλ αλά πηήζε απαηηείηαη 
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ηνπιάρηζηνλ, ή πνην επίπεδν θχθινπ εξγαζηψλ (δειαδή ε κέζε ηηκή 

πνιιαπιαζηαδφκελε κε ηελ πνζφηεηα) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί; Απφ ηελ ηδέα 

απηή κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ νξηζκέλα πξφζζεηα ζηξαηεγηθά δεηήκαηα: ε ζπρλφηεηα 

ησλ πηήζεσλ, κέζα ζε πνην ρξνλνδηάγξακκα, ε αλάγθε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θνξηίνπ 

επηζηξνθήο, ε έλλνηα ηεο δξνκνιφγεζεο (π.ρ. πηήζε πξνέιεπζεο-πξννξηζκνχ-

πξνέιεπζεο έλαληη ηξηγσληθψλ πηήζεσλ ή ζπγθέληξσζε ζε θφκβνπο). 

Καη πάιη, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θνξηίνπ θνηιηάο αθελφο θαη ησλ εξγαζηψλ πιήξνπο 

θνξηεγνχ απφ ηελ άιιε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Οξηζκέλνη κεηαθνξείο 

εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ ην θνξηίν ηεο θνηιηάο σο ππνπξντφλ ηεο θχξηαο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ε νπνία είλαη ε κεηαθνξά επηβαηψλ. Η επηρείξεζε πιήξνπο 

θνξηεγνχ απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο ιεγφκελεο κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαθνξάο ζηε βηβιηνγξαθία ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαθνξψλ, 

δειαδή ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηηθήο 

δήηεζεο. (Blauwens, De Baere, Van de Voorde, 2008, ζει. 35). 

Κάζε αεξνπνξηθή εηαηξία ζηνρεχεη ζε έλα κέγηζην ζπληειεζηή θνξηίνπ, παξφιν πνπ 

απηφ δελ είλαη πάληνηε πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Δθφζνλ ε απφδνζε είλαη αξθεηά 

πςειή, έλα κηζφ γεκάην αεξνπιάλν κπνξεί επίζεο λα είλαη θεξδνθφξν. Μεηαμχ 

άιισλ, ε απφδνζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηεο απνθαινχκελεο πξνζπκίαο πιεξσκήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πηζαλφλ ν 

ίδηνο ν κεηαθνξέαο λα πεηάεη κε ηα δχν ηκήκαηα κηαο ζρέζεο αξρηθήο νξηνζέηεζεο κε 

έλαλ πςειφ ζπληειεζηή θνξηίνπ, αιιά ζηακαηά αθφκε θαη ιφγσ κηαο ζρεηηθά 

ρακειήο απφδνζεο. Με ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ δξνκνινγίσλ, ε χπαξμε επαξθψλ 

δπλαηνηήησλ πψιεζεο θαη ε επηζηξνθή θνξηίνπ δηαδξακαηίδεη ζίγνπξα θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ελδηαθέξνλ λα ππνινγηζηεί ε νηθνλνκηθή ζεκαζία απηνχ. 

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ηνπο φρη θαη 'αλάγθε βάζεη ηνπ κέζνπ 

θφζηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

«ηηκνιφγεζεο ηνπ θφζηνπο». Ο βαζηθφο θαλφλαο παξακέλεη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ 

βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο. Ωζηφζν, ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ζε πνηα βάζε 

ππνινγίδεηαη ην νξηαθφ θφζηνο: πξφζζεην βάξνο ή επηπιένλ αεξνπιάλν. Οη 

πξφζθαηεο έξεπλεο απνθιείνπλ έλα αεξνπιάλν σο νξηαθή κνλάδα, αιιά είλαη ζαθέο 

φηη ζηελ πξάμε ην νξηαθφ θφζηνο πξφζζεηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε αεξνπιάλν κε 
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ειεχζεξε ρσξεηηθφηεηα γηα λέα θίλεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο σο βάζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ. 

ε ζπλάξηεζε κε ην πξντφλ, απφ πνηνλ φγθν θνξηίνπ θαη απφ πνηεο ηηκέο θαη πνηνο 

θχθινο εξγαζηψλ κπνξεί λα είλαη ελδηαθέξνλ γηα έλαλ κεηαθνξέα κε πιήξε θνξηεγά 

(θαη ηνλ πειάηε ηνπ) λα πεηάμεη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν (θνξηίν) αεξνδξφκην; Καηά 

ηνλ νξηζκφ κηαο δπλεηηθήο αγνξάο, ν κεηαθνξέαο βαζίδεηαη θαιχηεξα ζηηο 

ππάξρνπζεο ξνέο θπθινθνξίαο πνπ ζπλδπάδνπλ κηα αλαινγία πςειήο αμίαο / βάξνπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (δειαδή ηελ αλάγθε γηα γξήγνξε κεηαθνξά ιφγσ 

ηνπ ζπληειεζηή ρξφλνπ), αιιά δελ κεηαθέξνληαη απαξαίηεηα κε αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ λέεο αγνξέο κε βάζε πξντφληα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αγνξά αληαιιαθηηθψλ, ηα αθξηβά 

θαη ζρεηηθά ειαθξά πξντφληα θιπ. 

Δίλαη, σζηφζν, ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην παξειζφλ κηα ζεηξά λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ 

αγνξψλ θαηαθηήζεθαλ απφ ηνπο νινθιεξσηέο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα απηφ. 

Νέεο ζέζεηο, κε πεξηνξηζκέλεο ξνέο αγαζψλ ζηελ αξρή, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζρεηηθά εχθνια ζε έλα ππάξρνλ δίθηπν, ζπρλά κε ρακειφ νξηαθφ θφζηνο θαη 

επνκέλσο ζε ρακειή ηηκή εηζαγσγήο. Δπηπιένλ, νη νινθιεξσηέο πξνζθέξνπλ ζρεδφλ 

απηφκαηα πξφζζεηεο ππεξεζίεο, π.ρ. ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ θαη / ή ηελ απνζήθεπζε. 

Γηα ηνπο απνθιεηζηηθνχο κεηαθνξείο θνξηίνπ θαη ηνπο αεξνιηκέλεο πνπ έρνπλ 

θηινδνμίεο γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αιιά δελ έρνπλ σο πειάηε 

νινθιεξσηέο, ν κειινληηθφο αληαγσληζκφο ζα θαζνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

ηξφπν θαη κε πνηα ηαρχηεηα ζα πξνβιέςνπλ λέεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. 

 

Οξγαλσηηθέο Γνκέο  

Οη νξγαλσηηθέο δνκέο έρνπλ γίλεη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο, ζε 

αληίζεζε κε ην παξειζφλ, φπνπ ε δηνίθεζε επηθεληξσλφηαλ πεξηζζφηεξν ζηα ηερληθά 

θαη θπβεξλεηηθά δεηήκαηα. Οη νξγαλσηηθέο δνκέο απνηεινχλ πξφηππα ζρέζεσλ πνπ 

νξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εξγαζία κε ζαθή δνκή ησλ ζέζεσλ, ησλ 

επζπλψλ, ηεο εμνπζίαο θαη ησλ βάζεσλ, απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, ην ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ νξγάλσζε.  
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Ο Golightly (1967) δειψλεη: «Αλ ε πξφζθαηε αεξνπνξηθή εκπεηξία έρεη απνδείμεη 

θάηη λέν γηα ηελ νξγάλσζε, είλαη φηη ε δνκή είλαη νκνηφκνξθε. Πην ζεκαληηθφ γηα 

κηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη φηη βξίζθεηαη ζε κηα ηππηθή επηρείξεζε 

θαηαζθεπήο θαη πψιεζεο». Σν νξγαλφγξακκα γηα ηελ Continental Airlines είλαη 

νξγαλσκέλν θαηά ιεηηνπξγηθέο γξακκέο, δειαδή ην κάξθεηηλγθ, ε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη νη ιεηηνπξγίεο (David, 2011), επηηξέπνπλ ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα 

ιεηηνπξγεί κε ζαθήλεηα θαη λα επηθεληξσζεί ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δεκηνπξγψληαο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Με ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δνκψλ, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη έλα άιιν 

είδνο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη πξνζαξκνγήο, ην νπνίν λα ηαηξηάδεη ζηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο. Οη θαιχηεξεο δνκέο είλαη απηέο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη θαηαξγνχλ ηα εκπφδηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ηεξαξρηψλ. Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ δνκέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπο 

βνεζνχλ λα νηθνδνκνχλ αληαγσληζηηθά πιενλέθηεκα. Η δνκή είλαη έλα KSF πνπ 

ελνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμππεξεηεί ηελ 

αγνξά πνπ εμππεξεηεί. 

Κνπιηνχξα - Πνιηηηζκφο 

Με ηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία λα επηθεληξψλεηαη ζηνπο πειάηεο, ην έλα εζσηεξηθφ 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ελνπνηήζεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

πξνο ην ζηφρν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ είλαη κηα θνηλή 

νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο. Ο πνιηηηζκφο είλαη έλα ζεκειηψδεο ζχλνιν ππνζέζεσλ, 

αμηψλ θαη ηξφπσλ γηα λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά απφ ηα 

πεξηζζφηεξα κέιε ηεο (Laudon & Laudon, 2007). Σν ζχλνιν ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ πνπ αζθνχληαη κεηαθξάδεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απηέο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ.  

Ο Harigopal (2006) επηζεκαίλεη φηη ε Citibank πηζηεχεη ζηελ αλάιεςε θηλδχλνπ ελψ 

ε Boeing θαη ε IBM πξνσζνχληαη απφ ηελ θαηλνηνκία. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Με κηα 

απνηειεζκαηηθή θνπιηνχξα, ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε 

απηά απνηειέζκαηα πνπ κάιηζηα αληαλαθινχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

Daramaju et al (2007) αλαθέξνπλ φηη ζηε Southwest Airlines, ην θφζηνο γηα ηε 
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ζπλείδεζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαθξάζηεθαλ ζε ιεηηνπξγηθή 

αξηζηεία θαη απμεκέλε θεξδνθνξία. 

Πεξαηηέξσ απφ ηελ άπνςε ηεο πειαηεηαθήο εκπεηξίαο, νη θαηαλαισηέο βιέπνπλ 

ζπρλά ηελ πξψηε γξακκή ηεο εμππεξέηεζεο ηεο εηαηξίαο, δειαδή ην πξνζσπηθφ πνπ 

έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο, σο ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη σο εθ ηνχηνπ ην είδνο ηεο 

θνπιηνχξαο πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ δηακνξθψλεη ηελ 

εηθφλα ηεο εηαηξίαο. χκθσλα κε ηελ Wirtz (2008), ε Singapore Airlines απαζρνιεί 

δηάθνξεο κνξθέο αληακνηβήο θαη αλαγλψξηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπκβνιηθψλ ελεξγεηψλ, ησλ θνηλψλ επηινγψλ βάζεη επηδφζεσλ θαη ησλ ακνηβψλ πνπ 

έρνπλ θεξδίζεη ε αεξνπνξηθή εηαηξία, "Καιχηεξε αεξνπνξηθή εηαηξία" θαη "θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε πιεξψκαηνο ζαιάκνπ επηβαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ", γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη αξθεηά φηη ε θνπιηνχξα κπνξεί λα είλαη ηζρπξή. Η ηζηνξία θαη ν 

πνιηηηζκφο ελφο νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο δπλαηφηεηέο 

ηνπ, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα πξνθαιέζνπλ ζηξαηεγηθή απφθιηζε θαζψο ε 

ζηξαηεγηθή ηεο αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κε βάζε ηελ επηξξνή θαη πξέπεη λα ηεξεί ην 

ξπζκφ ηεο (Johnson, et al, 2008). 

 

ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο 

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αλαδεηνχλ ην κέγεζνο πξψηα εμαζθαιίδνληαο δεζπφδνπζα 

ζέζε ζηηο δηθέο ηνπο αγνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα θεξδίδνληαο έδαθνο ζε άιιεο κεγάιεο 

πεξηθεξεηαθέο αγνξέο κέρξη λα εδξαηψζνπλ κία παγθφζκηα πεξηνπζία. Απηφ ην 

πεηπραίλνπλ κε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα. 

Ωζηφζν, ηα κέιε κηαο ίδηαο ζηξαηεγηθήο νκάδαο δελ ζα απνθνκίζνπλ ίζα νθέιε εμ’ 

αηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πφξσλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ησλ πειαηψλ 

ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δηαδξνκψλ ηνπο (Bissesur and Alamdari, 1998). Η 

επηηπρία ηεο ζπκκαρίαο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαζψο ε επηηπρία είλαη κηα πνιχ 

ππνθεηκεληθή έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρξφλνπο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπκκαρηψλ θπκαίλνληαη απφ ηελ θνηλή ρξήζε 

θσδηθψλ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θφκβσλ, ηελ ακνηβαηφηεηα ζηηο ζπκθσλίεο πψιεζεο, 

ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο απφ ηε λέα αγνξά, ηελ αλάπηπμε, 

ηελ επθνιία ηεο κεηαθνξάο απνζθεπψλ, ην κνλαδηθφ chek-in γηα πνιιαπιά ηαμίδηα 
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θαη ην ζπλδπαζκφ ζπρλψλ δξνκνιφγησλ. Όια απηά νδεγνχλ ζε εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο κε δηαθνξνπνίεζε πνπ είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ νηθνδφκεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

ρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε 

Κάζε επηρείξεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε 

ηα πξντφληα ηεο πξνο ηελ αγνξά-ζηφρν. Όρη κφλν λα ελεκεξψλεη αιιά θαη λα 

δεκηνπξγεί ηζρπξέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή. Η United 

Airlines επηζήκαλε φηη νη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο 

αεξνζθαθψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ έξεπλα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (Golightly, 1967). 

Ο ζρεδηαζκφο είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, 

θαζψο βνεζά ζηελ πξφβιεςε θαη ζηελ θαηαζθεπή ζελαξίσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ησλ πνιχ δπλακηθψλ αζηαζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σερλνινγία 

Η ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επθνιίαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαζψο νη κεηαθνξείο επηβαξχλνληαη κε πςειφ 

θφζηνο απφ ηελ εξγαζία, ηηο αλεπάξθεηεο θαη ηα θαχζηκα. Λφγσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ ζηε Southwest Airlines, ηα έζνδα απφ ηηο online θξαηήζεηο απμήζεθαλ απφ 

65% ην 2005 ζε 70% ην 2006 (David, 2011), θαζψο ε θξάηεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θνζηίδεη πεξίπνπ 1 δνι., ελψ απηή ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξάθηνξα είλαη $ 10. 

Σα πνιχπινθα θαη ηα δπλακηθά πεξηβάιινληα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Laszlo (1999), νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηεο δηαδηθαζίαο 

θξάηεζαλ ηε Southwest Airlines ζηελ πξψηε γξακκή ηεο βηνκεραλίαο. Σα ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ εληζρχνπλ ηελ απφθαζε απηή, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ νηθνδφκεζε 

ηφζν ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ φζν θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 

απνθάζεσλ. Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

πξνθίι ησλ πειαηψλ, λα ζρεδηάζνπλ ηα πξντφληα θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηα 

πην θεξδνθφξα πξντφληα, ηα πξνγξάκκαηα αθνζίσζεο πειαηψλ, ην κεγαιχηεξν 

θφζηνο, γηα απνηειεζκαηηθέο δηαδξνκέο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ. Ο Clark 2006, ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη 

ειεθηξνληθή κάζεζε» ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ηηο θξαηήζεηο, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ ςπραγσγία ησλ πηήζεσλ. Όιεο νη ζηξαηεγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 

 

Μάξθεηηλγθ θαη επσλπκία (branding)  

Ο Yang (2007) ππνζηεξίδεη φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε 

ζσζηή ππεξεζία θαη ην ζσζηφ πξντφλ ζηνλ πειάηε. Γειψλεη πεξαηηέξσ φηη απηφ 

κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Κεξδνζθνπηθνχ Πειάηε πνπ είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ηεο δηαρείξηζεο εζφδσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο πειαηψλ. Απηφ ην επίπεδν 

εζηίαζεο πειαηψλ βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφηεηα σο ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα θαη ν 

κεηαθνξέαο δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα. Η εηαηξία 

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ηνπ πειάηε, γηα ην ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ ηνπ, 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ αγνξά ηνπ. Οη δηαθνξνπνηεκέλνη 

κεηαθνξείο πξντφλησλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ρακεινχ 

θφζηνπο. Όπσο φκσο δειψλεη ν Yang (2007), ππάξρνπλ πνιινί πειάηεο πνπ ζεσξνχλ 

φηη ε εμππεξέηεζε θαη ηα άιια πιενλεθηήκαηα είλαη πην πνιχηηκα απφ φ, ηη ε ίδηα ε 

ρακειή ηηκνιφγεζε. 

Δμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ  

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Οη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο, θαζψο ν πάξνρνο κπνξεί λα 

παξαδψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε θαιχηεξε πνηφηεηα. Η ζηξαηεγηθή εμσηεξηθή 

αλάζεζε εμαζθαιίδεη φηη ε νξγάλσζε ζπγθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηνπο 

πφξνπο ηεο ζε έλα ζχλνιν βαζηθψλ ηθαλνηήησλ, φπνπ κπνξεί λα επηηχρεη 

θαζνξηζκέλε ππεξνρή θαη λα παξάζρεη κνλαδηθέο ηηκέο γηα ηνπο πειάηεο (Jennings, 

2002). Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δηαθήκηζε θαη ηελ ηξνθνδνζία (Golightly, 

1967).  

Οη βηνκεραλίεο ππεξεζηψλ φπσο νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα είλαη πην 

ζηξαηεγηθέο ιφγσ πνιχπινθσλ πξάμεσλ. Οθέιε απφ ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε 
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ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο επηβαξχλνληαη κε πςειφ θφζηνο 

εξγαζίαο, θαπζίκσλ θαη επελδχζεσλ θεθαιαίνπ. Έηζη, ην κφλν ινγηθφ είλαη λα 

αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο 

αλάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν πάξνρνο 

ππεξεζηψλ έρεη πξφζβαζε ζε αλψηεξνπο νδεγνχο θφζηνπο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

γλψζε (Jennings, 2002). 

Δπίζεο, νη κεηαθνξείο απνθνκίδνπλ φθεινο απφ ηελ επειημία, απφ ηελ εμσηεξηθή 

αλάζεζε, φπνπ ππάξρεη κηθξφο θίλδπλνο θαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα (κεηαβίβαζε 

θηλδχλνπ γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δπλακηθά 

κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Αεξνπνξηθή αζθάιεηα θαη αηπρήκαηα 

Η βειηίσζε ηεο αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο ήηαλ πάληα ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ 

θιάδν ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ε θαηνρή απνδεθηνχ αξρείνπ αζθαιείαο είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ηεο (Liou et al., 2008). Ωζηφζν, ε παγθφζκηα αεξνπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη είλαη αλακελφκελν καδί κε απηήλ λα 

απμεζνχλ θαη ηα αηπρήκαηα. Σα αηπρήκαηα νδήγεζαλ ζε απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί εληνπίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο (safety management 

system - SMS). Η πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο 

εμειίζζεηαη (Hsu, 2004).  

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πεπνίζεζε φηη ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο είλαη κηα 

δηαρεηξηζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, απφ ηηο 23 Ννέκβξηνπ ηνπ 

2006, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) δήηεζε απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα θξάηε λα θαηαξηίζνπλ πξφγξακκα αζθαιείαο γηα ηελ απνδνρή θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ SMS ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο. Οη Τπεξεζίεο, ηα αεξνδξφκηα 

θαη νη απαηηήζεηο ζα θαζίζηαληαη ζηάληαξ γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2009 (Maurino, 2007). Ωο εθ ηνχηνπ, ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ζην 

πιαίζην ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ελφο SMS πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ICAO θαη εθαξκφδεη 

κηα πξνζέγγηζε αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
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Ωζηφζν, ελψ πνιιά θξάηε θαη νξγαληζκνί έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο κε ηα ρξφληα, δηαπηζηψζεθαλ θάπνηεο 

αζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο θαη ηηο έλλνηεο. Γηαθνξέο 

δηαπηζηψζεθαλ επίζεο ζηε ρξήζε δηαθφξσλ φξσλ θαζψο θαη  ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εμεγνχληαλ θαη δηδάζθνληαλ ηα SMS (Galotti et ατ., 2006). Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

ICAO μεθίλεζε κία πξνζπάζεηα γηα ηε δεκνζίεπζε ελφο εγρεηξηδίνπ δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο ην 2006, πνπ απνζθνπεί ζην λα παξάζρεη ζηα θξάηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο. 

 

 

Μειεηψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Απζηξαιίαο- Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο 

Αεξνκεηαθνξάο Φνξηίνπ 

Ο ηνκέαο ησλ αεξνκεηαθνξψλ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηηο ηειεπηαίεο 

δχν δεθαεηίεο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Η αλακελφκελε 

αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 6,7 δηζ. 

κέρξη ην 2032 κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 4,7%. Ο φγθνο ησλ παγθφζκησλ 

αεξνκεηαθνξψλ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηελ αγνξά επηβαηψλ κε εηήζην ξπζκφ 4,8% 

(2012-2032). Η πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί 

πεξηζζφηεξν, κε κέζν φξν 5,5% εηεζίσο (Airbus, 2013). 

Η ελζσκάησζε ελφο ηνκέα αεξνκεηαθνξψλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο πξφηαζεο γηα ηε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα (Button and Yuan, 2013). Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, ε ηθαλφηεηα ελφο πεξηθεξεηαθνχ αεξνιηκέλα λα πξνζειθχεη 

αεξνκεηαθνξείο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θφκβνπ κεηαθνξψλ θαη εθνδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη 

Kasarda θαη Green (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζηαζεξφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ ηνπ φγθνπ ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο εζληθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έλαο αεξνιηκέλαο κε αλαδπφκελν 

εκπνξεπκαηηθφ θφκβν είλαη επνκέλσο πηζαλφ λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε απφ ηε βηνκεραλία αεξνκεηαθνξψλ, φρη κφλν γηα ηνλ ίδην ηνλ αεξνιηκέλα 

αιιά θαη γηα ηελ πεξηνρή ππνδνρήο. 
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Έρεη γίλεη ειάρηζηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέιθπζεο αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ, ηδίσο ζε πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα. Οη Gardiner et al. (2005) εληφπηζαλ 

κηα δηαδηθαζία ηξηψλ ζηαδίσλ ησλ παξαγφλησλ ησλ αεξνκεηαθνξέσλ θαηά ηελ 

επηινγή ελφο αεξνιηκέλα. Σν πξψην ζηάδην επηθεληξψλεηαη ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Δίηε ε ηνπνζεζία είηε ε αγνξά έρεη κεγάιε δήηεζε γηα ππεξεζίεο 

κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ε αγνξά θαζνξίδεηαη απφ έλαλ πειάηε κε βαζηθφ θνξηίν 

(φπσο βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα πςειήο αμίαο) ή βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν θαη 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θφκβνο. Παξνκνίσο κε ηνπο Gardiner et al. (2005), ε 

έθζεζε ηνπ TAWG (2012) ζεσξεί φηη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηελ πξνζέιθπζε 

αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ είλαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο θαη εθηφο επηξξνήο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ. Έηζη, ην πην θξίζηκν ζεκείν είλαη φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ή νη 

αεξνκεηαθνξείο ζα απνθαζίζνπλ κφλν λα πεηάμνπλ ζε κηα πεξηνρή εάλ ππάξρεη 

επηρεηξεκαηηθή δπλαηφηεηα (TAWG, 2012). Τπάξρεη αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί 

δήηεζε απφ ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ βηνκεραληψλ γχξσ απφ ηα αεξνδξφκηα, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ δήηεζε αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ ζην αληίζηνηρν 

αεξνδξφκην (Hudson Howells, 2012). Απηφ ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαηάιιεια 

επίπεδα δήηεζεο ηεο αγνξάο θαη λα κεησζεί ε (έιιεηςε) νηθνλνκίαο θιίκαθαο.
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Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ 

Παξφιν πνπ ππάξρεη επξχ θάζκα κειεηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ 

ησλ αεξνιηκέλσλ γηα κεγάια αεξνδξφκηα θαη ηδίσο θφκβνπο, πνιχ ιηγφηεξν έρεη 

δηεξεπλεζεί ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ απφδνζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ αεξνιηκέλα ζηε βηβιηνγξαθία 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο αεξνιηκέλσλ. Ο Sarkis (2000) ζπγθξίλεη ηα αεξνδξφκηα ησλ 

θεληξηθψλ αεξνδξνκίσλ απφ ηηο Η.Π.Α. κε κε νκναμνληθνχο θφκβνπο ρξεζηκνπνηψληαο 

κνληέια αλάιπζεο πεξηζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδεη απνδείμεηο πςειφηεξσλ 

επηπέδσλ απφδνζεο ζε αεξνδξφκηα θφκβσλ. Οη Oum θαη Yu (2004) θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη κεγαιχηεξνη αεξνιηκέλεο επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

απνδνηηθφηεηαο βαζηζκέλεο ζε αλάιπζε παξαγσγηθφηεηαο κεηαβιεηψλ παξαγφλησλ 76 

αεξνδξνκίσλ αλά ηνλ θφζκν. Ο Assaf (2009) εθαξκφδεη κηα ζηνραζηηθή αλάιπζε ζηα 

ζχλνξα ζε δχν νκάδεο αεξνιηκέλσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη δείρλεη φηη νη κεγάινη 

αεξνιηκέλεο είλαη ηερληθά απνδνηηθφηεξνη. Οη Yoshida θαη Fujimoto (2004) αλαιχνπλ 

ηα ηαπσληθά αεξνδξφκηα κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ελδνγελνχο βάξνπο θαη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ζηελ Ιαπσλία είλαη ζρεηηθά ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. 

Οη Carney and Mew (2003) πεξηγξάθνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο δηαρείξηζεο δπλαηνηήησλ 

γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: επηρεηξεζηαθή, 

θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε. 

Οη δπλαηφηεηεο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ αεξνιηκέλσλ. Γεληθά, ε 

δπλακηθή θέξδνπο απφ ηε δηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ δεκηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κέζσ ηεο πξνζνρήο ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο. Οη δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο έξγσλ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αλαλέσζε ή ηελ πξνζζήθε λέσλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο ηεξκαηηθά θαη 

δηαδξφκνπο, ή ηερληθά ζπζηήκαηα. Οη δηαρεηξηζηέο έξγσλ ρξεηάδνληαη έλαλ δηεζλή 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη δεμηφηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δπλακηθνχ θέξδνπο ησλ 

δηαθφξσλ πξνζθνξψλ. Δθηφο απφ ηελ θεξδνθνξία, ε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο 

δηαρείξηζεο αμηνινγείηαη απφ ηελ άπνςε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηεο επηθαηξφηεηαο 

θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνθιίζεσλ. Πνιιά απφ ηα νθέιε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο δελ πξνέξρνληαη απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ή ηελ αχμεζε ησλ 
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επελδχζεσλ θεθαιαίνπ, αιιά απφ ηελ εθαξκνγή κηαο εκπνξηθήο λννηξνπίαο ζε 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε αεξνιηκέλα. ηελ επηρείξεζε ησλ αεξνδξνκίσλ απηφ 

ζεκαίλεη εμηζνξξφπεζε ησλ ζηφρσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο. Γηα 

λα πξνθαιέζεη κηα ζηξαηεγηθή λννηξνπία δηαρείξηζεο ζηνπο δηαρεηξηζηέο αεξνιηκέλσλ, 

ην θξάηνο πξέπεη λα κεηαβηβάζεη ηελ απηνλνκία ιεηηνπξγίαο, νηθνλνκηθνχ θαη 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Carney and Mew, 2003). 

Γηα ηα κεγάια αεξνδξφκηα, κηα πξνζέγγηζε ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θαίλεηαη λα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αληηθαηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηνπο πφξνπο ησλ αεξνιηκέλσλ. Ο Assaf 

(2010) δηαπίζησζε φηη νη κεγάινη αεξνιηκέλεο ηεο Απζηξαιίαο βειηίσζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηνπο Carney θαη 

Mew (2003), νη νπνίνη παξαηεξνχλ κηα κέζε πξαγκαηηθή κείσζε ησλ ρξεψζεσλ 

ππεξεζηψλ θαηά 8% εηεζίσο θαηά ηα πξψηα 5 ρξφληα κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο αεξνιηκέλσλ παξαθνινπζείηαη ζηελά θαη ηα 

πξφηππα δηαηεξνχληαη ή απμάλνληαη. Οη αεξνιηκέλεο ηεο Μειβνχξλεο θαη ηνπ Brisbane 

έρνπλ απμήζεη ηα έζνδα αλά ππάιιειν θαηά κέζν φξν 33%. χκθσλα κε ηνπο Adler et 

al. (2013α), θαίλεηαη φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαζέηνπλ πνιιέο απφ ηηο απαξαίηεηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα αεξνδξφκην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ εδάθνπο, 

ππξνζβεζηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ αζζελνθφξσλ, ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ, 

θαζαξηζκνχ, αζθάιεηαο, ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη εθρηνληζηηθψλ. Παξαηεξήζεθε 

φηη νη ππεξεζίεο εδάθνπο ή ηξνθνδνζίαο πνπ αλαηίζεληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο είλαη 

θαηά κέζν φξν 3% έσο 6% ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ απηέο πνπ αλαηίζεληαη ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

Οη Adler et al (2013b) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρεηηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κηθξφηεξσλ αεξνιηκέλσλ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε ρακειή δήηεζε θπθινθνξίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ ειάρηζηε ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ κεηαθνξψλ 

θπθινθνξίαο. Η πηζαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ, ησλ δεκφζησλ ηδηνθηεζηψλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ επηδφηεζεο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα. Ωο 

απνηέιεζκα, ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ αλά θίλεζε είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ κεγαιχηεξσλ αεξνιηκέλσλ. 
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Γνκή αεξνδξνκίνπ 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ θαη ζε εθείλεο ησλ πνιχ κεγαιχηεξσλ αεξνιηκεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. ε ζχγθξηζε κε ηα κεγάια αεξνδξφκηα, ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

αληηκεησπίδνπλ κηα άπεηξα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή πίεζε ιφγσ κηαο δηαθνξεηηθήο 

επηρεηξεζηαθήο δνκήο. χκθσλα κε ηελ Deloitte Access Economics (2012), ην 30% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο απνδίδεηαη ζηηο πιεξσκέο ζηελ εξγαζία θαηά κέζν φξν ζε κεγάια 

θαη πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ πςειή έληαζε θεθαιαίνπ 

ηεο αεξνιηκεληθήο βηνκεραλίαο. 

 

Πίλαθαο 3: Γηάξζξσζε κε εξγαηηθνχ θφζηνπο αλά κέγεζνο αεξνδξνκίνπ, πεγή: Deloitte 

Access Economics, State of Industry Survey 2012 

Λφγσ ηνπ ξφινπ ηνπ αεξνδξνκίνπ σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππνδνκήο κεηαθνξψλ 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελφο εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβφινπ, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ην θεθάιαην. Δπηπιένλ, ε 

δηάξζξσζε ηνπ κε εξγαηηθνχ θφζηνπο δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ κεγάισλ θαη 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην κε εξγαηηθφ θφζηνο, παξαηεξνχληαη νη θχξηεο ηξεηο δηαθνξέο 

κεηαμχ κεγάισλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ γηα ην θφζηνο αζθάιεηαο θαη ηε 
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ξχζκηζε θαη ζπκκφξθσζε, θαζψο θαη γηα δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

(Deloitte Access Economics, 2012). 

ε κεγάια αεξνδξφκηα, ην θφζηνο αζθάιεηαο αληηπξνζσπεχεη ην 16% πςειφ ζηαζεξφ 

θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αεξνιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα κηθξφηεξα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα έρνπλ ζπλήζσο ρακειφηεξα επίπεδα δηαθίλεζεο επηβαηψλ ή 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπνζεηψληαο ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιεηα ζην πεξηζψξην. 

Αληίζεηα, ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα δαπαλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ γηα 

λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ. Καηά κέζνλ φξν, νη κεγάινη αεξνιηκέλεο 

απνδίδνπλ κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ιφγνπο ξχζκηζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο. Σα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, αληίζεηα, δαπαλνχλ πεξίπνπ ηξηπιάζηα 

απφ ηα κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα (Deloitte Access Economics, 2012). 

Ωζηφζν, νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο πνπ εμεγνχλ γηαηί νη πεξηθεξεηαθνί αεξνιηκέλεο 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή πίεζε είλαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλν ησλ κεγαιχηεξσλ. 

Δλψ νη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ θφζηνπο γηα ηα πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξφκηα είλαη ζπρλά κέηξηεο, απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ κε εξγαηηθνχ θφζηνπο. Δλψ νη κεγάιεο αεξνιηκέλεο αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά 

ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο απηφ απνηειεί ηνλ θχξην 

παξάγνληα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο απψιεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ, θαζψο 

ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηελ θιίκαθα γηα λα εμαζθαιίζνπλ νηθνλνκηθή απηνλνκία 

(Deloitte Access Economics, 2012). Οη Adler et al. (2013b) αθνινπζνχλ ην ίδην 

επηρείξεκα φηη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνκήο έρεη σο 

απνηέιεζκα πςειφηεξν κέζν θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα. 

Σν άιιν κέξνο ηεο δνκήο ηνπ αεξνδξνκίνπ είλαη νη ξνέο εζφδσλ: νη ξνέο εζφδσλ ζηα 

αεξνδξφκηα ηαμηλνκνχληαη ζπλήζσο ζε δχν κνξθέο: «αεξνλαπηηθή» θαη «κε 

αεξνλαπηηθή» (Απζηξαιηαλή Έλσζε Αεξνδξνκίσλ, 2012 · Deloitte Access Economics, 

2012). ε γεληθέο γξακκέο, ε αεξνλαπηηθή πιεπξά ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηα 

ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

αεξνδξφκην, φπσο ε παξνρή δηαδξφκσλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ, νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί, 
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ηα ηέιε επηβαηψλ θαη θνξηίνπ, ηα έμνδα αζθαιείαο, ηα ράξηηλα θηίξηα θαη ην θφζηνο 

πξνζσπηθνχ . Αλαιπηηθά, ηα ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ αεξνλαπηηθψλ εζφδσλ γηα ηα κεγάια αεξνδξφκηα, 

αθνινπζνχκελα απφ ηα ηέιε πξνζγείσζεο. Απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 70% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αεξνλαπηηθψλ εζφδσλ (Deloitte Access Economics, 2012), φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 2. Δλψ απηνί νη αξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ κφλν κεγάια αεξνδξφκηα, ηα ηέιε γηα 

ηνπο επηβάηεο είλαη επίζεο ε θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

(Baker and Donnet, 2012). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα κε αεξνλαπηηθά έζνδα πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαιακβάλνληαη επηπιένλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ελφο αεξνιηκέλα, π.ρ. 

ηάζκεπζεο, ιηαληθήο πψιεζεο θαη κίζζσζεο γξαθείσλ. Η θαηαλνκή παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 4 θαη ζηνλ πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 4: Γηάξζξσζε ησλ αεξνλαπηηθψλ εζφδσλ ησλ κεγάισλ αεξνδξνκίσλ Πεγή: 

Deloitte Access Economics, State of Industry Survey 2012. 

 

Πίλαθαο 5: Με αεξνλαππεγηθή δηάξζξσζε εζφδσλ κεγάισλ αεξνδξνκίσλ, Πεγή: 

Deloitte Access Economics, State of Industry Survey 2012. 

H έθζεζε γηα ηα αεξνδξφκηα ηεο Απζηξαιίαο απφ ηελ Deloitte Access Economics 

(2012) απνθαιχπηεη επίζεο κηα δηαθνξεηηθή δνκή ησλ εηζξνψλ αεξνλαπηηθψλ θαη ησλ 

κε αεξνλαπηηθψλ εζφδσλ κεηαμχ κεγάισλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ. ε κεγάια 

αεξνδξφκηα ζηελ Απζηξαιία, ζρεδφλ ηα κηζά απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα πξνέξρνληαη απφ 

κε αεξνλαπηηθέο πεγέο, ελψ ε ζπκκεηνρή ζηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

αληηπξνζσπεχεη κφλν ην έλα ηέηαξην (βι. ρήκα 1). 
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χκθσλα κε ηνλ Hudson Howells (2012), ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηάζε ησλ κεγάισλ αεξνδξνκίσλ δεκηνπξγψληαο 

κε αεξνλαπηηθέο ξνέο εζφδσλ. Ωζηφζν, νη επθαηξίεο ζηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

είλαη πην πεξηνξηζκέλεο. Γεδνκέλεο ηεο πξναλαθεξφκελεο επηρεηξεκαηηθήο 

δηάξζξσζεο, ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ θχξηα 

απφδνζε ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ. Η κηθξφηεξε νηθνλνκηθή θαη επηβαηηθή βάζε ζηηο 

πεξηνρέο απηέο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο θηινμελίαο ιηγφηεξν 

βηψζηκε. Οη πεξηθεξεηαθνί αεξνιηκέλεο ππνθέξνπλ απφ ηελ αλαγθαζηηθά κηθξή 

θιίκαθα πξάμεσλ πνπ επεξεάδνπλ ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο θαη 

κεηψλνπλ ηηο επθαηξίεο δεκηνπξγίαο εκπνξηθψλ εζφδσλ (Adler et al., 2013b). 

 

Γηάγξακκα 1: Πεγέο εζφδσλ ζε απζηξαιηαλνχο αεξνιηκέλεο, Πεγή: Deloitte Access 

Economics, State of Industry Survey 2012. 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

Κεθάιαην 4: Έξεπλα – Πνζνηηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ζηηο δηεζλείο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ 

4.1. Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

4.1.1. Αλάγθεο ηεο έξεπλαο  

Απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε πνπ αλαπηχρζεθε ζην Α’ κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο φισλ ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη φπσο παξαηεξήζεθε επεξεάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ 

θιάδνπ ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ κέζσ εηαηξηψλ νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν.   



63 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζήζεη: 

 Να αμηνινγεζεί ν θάζε παξάγνληαο μερσξηζηά, σο πξνο ην βαζκφ επηξξνήο ηνπ. 

Ωο παξάγνληαο, δειαδή, πνπ επεξεάδεη θάπνηνλ πειάηε – εηαηξία λα επηιέμεη 

ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά γηα ηα εκπνξεχκαηά ηνπ. 

 Να δηεξεπλεζεί ε «έληαζε» ηεο επηξξνήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάζε 

παξάγνληα. 

 Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε, λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ή κε 

ζπζρέηηζεο, αλάκεζα ζην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ 

πνπ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη, έρνληαο σο γλψκνλα ηηο απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο. 

 Σέινο, λα εμεηαζηεί ε ζχγθιηζε ή κε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. Έηζη, ν 

αλαγλψζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πφζν νη ελ ιφγσ παξάγνληεο επεξεάδνληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο δείγκαηνο.  

 

4.1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο   

Οη πξνο δηεξεχλεζε παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα, 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φπσο απηνί παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ 

εθηελψο απφ ζπνπδαίνπο εξεπλεηέο θαη αλαιπηέο.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε έξεπλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θνηλφ θαη αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηάιζεθε κε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο επηρεηξήζεηο, γλσζηνπνηψληαο ηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα δψζνπλ είλαη απφξξεηα θαη εκπηζηεπηηθά θαη πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Η δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο μεθίλεζε ζηηο 19 Ινπλίνπ ηνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 

04 Απγνχζηνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 122 επηρεηξήζεηο, αξηζκφο πνπ 

ζεσξήζεθε αμηφινγνο γηα ηελ εμαγσγή εκπεξηζηαησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ απνηεινχλ γεληθεχζεηο.  
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4.1.3. Αλακελφκελα απνηειέζκαηα  

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα πνπ αθνινπζεί, έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία. Αξρηθά, ζα απνδείμνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν νη εμεηαδφκελνη παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη 

θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο έρνπλ εμεηαζηεί ζε εξεπλεηηθά δείγκαηα άιισλ 

ρσξψλ, ζα έρνπκε κία εηθφλα ηεο ζχγθιηζεο ή κε ησλ απνηειεζκάησλ.     

Σέινο, ε έξεπλα ζα δψζεη ην έλαπζκα γηα πεξεηαίξσ κειέηε θαη αλάιπζε γχξσ απφ ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ κηαο θαη ελψ δηαλχνπκε ηνλ 21ν αηψλα δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζην επίπεδν πνπ ζα αλέκελε θαλείο, δεδνκέλνπ πάληα ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ.   

 

4.2.Αλάιπζε Γεδνκέλσλ  

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξείρε ε έξεπλα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 20.0. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρξήζε 

Πηλάθσλ ζπρλνηήησλ, κέζσλ φξσλ θαη ξαβδνγξακκάησλ θαζψο θαη ζπγθξηηηθήο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ. 

Σν ζηαηηζηηθφ ηεζη x
2 

 επηιέρζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ, θαζψο επίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε δηεξεχλεζε ρξεζηκνπνηφληαο ηελ 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA) θαη ην παξακεηξηθφ ηεζη Pearson correlation, ρσξίο 

σζηφζν λα βξεζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Η επηινγή ησλ ηεζη έγηλε κε 

βάζε ην επίπεδν κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

ANOVA επηιέρζεθε γηα ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ κίαο πνζνηηθήο θαη κίαο πνηνηηθήο 

κεηαβιεηήο, ην παξακεηξηθφ ηεζη Pearson γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ην ζηαηηζηηθφ ηεζη x
2
 γηα ηε ζπζρέηηζε δχν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Η 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ππφζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

θαη επαλαιήθζεθε γηα θάζε δεπγάξη κεηαβιεηψλ.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ-ππφζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε (κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ηέζεθε 0.05) ήηαλ ε εμήο: 



65 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

 Η0 = Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 Η1 =  Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

4.3. Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

A. ηνηρεία δείγκαηνο 

 

1. Ηιηθία 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηε ειηθία ηνπ δείγκαηνο. Η ειάρηζηε ηηκή είλαη 26 

εηψλ, ε κέγηζηε 57 εηψλ θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηα 39,7667 έηε. 

 

Πίλαθαο 6: Ηιηθία 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 120 26,00 57,00 39,7667 9,34199 

N  120     

 

 

2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

Ο Πίλαθαο 7 θαη ην Γηάγξακκα 2 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ζρεηηθά 

κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο. Σν 50% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε θάηνρνο 

πηπρίνπ ΑΔΙ / ΣΔΙ, ελψ ην 26,7%  θάηνρνο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ). 

Πίλαθαο 7: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Απνιπηήξην ιπθείνπ 10 8,2 8,3 8,3 

Μεηαιπθεηαθή 

εθπαίδεπζε (Ι.Δ.Κ.) 
32 26,2 26,7 35,0 
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Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΙ / 

ΣΔΙ 
60 49,2 50,0 85,0 

Κάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ 

18 14,8 15,0 100,0 

χλνιν 120 98,4 100,0  

Missing System 2 1,6   

χλνιν 122 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 2: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 
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3. Έηε εξγαζίαο 

 

Ο Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηα έηε εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο. Η ειάρηζηε ηηκή είλαη 2 

έηε, ε κέγηζηε 32 θαη ν κέζνο φξνο ζε έηε εξγαζίαο ηα 14,5410. 

 

Πίλαθαο 8: Έηε εξγαζίαο 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 122 2,00 32,00 14,5410 9,04639 

N  122     

 

Β. ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

4. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε 

Ο Πίλαθαο 9 θαη ην Γηάγξακκα 3 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ζρεηηθά 

κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε. Σν 60,7% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε φηη 

ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε είλαη κηθξφο – έσο 50 εξγαδφκελνη, ελψ 

ην 32,8%  φηη είλαη κεζαίνο – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη. 

Πίλαθαο 9: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Μηθξφο – Έσο 50 

εξγαδφκελνη 
74 60,7 60,7 60,7 

Μεζαίνο – 51 έσο 250 

εξγαδφκελνη 
40 32,8 32,8 93,4 

Μεγάινο – 251 

εξγαδφκελνη θαη πάλσ 
8 6,6 6,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 3: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε 

5. Με πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) ζπλεξγάδεηαη ε Δπηρείξεζε; 

 

Ο Πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή, ηε κέγηζηε ηηκή, ην κέζν φξν θαη ηε 

ηππηθή απφθιηζε, αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ρσξψλ (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε Δπηρείξεζε. Η ειάρηζηε ηηκή είλαη 1 ρψξα, ε κέγηζηε 130 ρψξεο θαη ν 

κέζνο φξνο ρσξψλ 30,6222. 

 

Πίλαθαο 10: Με πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) ζπλεξγάδεηαη ε 

Δπηρείξεζε; 

 N Διάρηζην Μέγηζην Μ.Ο. 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 90 1,00 130,00 30,6222 51,48155 

N  90     

 

6. Πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλή 

δξαζηεξηφηεηα; 
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Ο Πίλαθαο 11 θαη ην Γηάγξακκα 4 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηεζλή δξαζηεξηφηεηα. Σν 32,8% ησλ εξσηεζέλησλ, δήισζε φηη ην πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

απφ 61% έσο 80%, ελψ ην 27,9%  απφ 41% έσο 60%. 

Πίλαθαο 11: Απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 0% - 20% 14 11,5 11,5 11,5 

21% - 40% 34 27,9 27,9 39,3 

41% - 60% 34 27,9 27,9 67,2 

61% - 80% 40 32,8 32,8 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 4: Απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο; 
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Γ. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο 

αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο; 

1. Καηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

Ο Πίλαθαο 12 θαη ην Γηάγξακκα 5 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θαηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο», ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο 

αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο. Σν 67,2% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα 

θαηλνηφκα πξντφληα (εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο) σο πνιχ 

ζεκαληηθφ, ελψ ην 23% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 12: Καηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, 

ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο 

αζθαιείαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
12 9,8 9,8 9,8 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 82 67,2 67,2 77,0 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
28 23,0 23,0 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 5: Καηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, 

ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο 

αζθαιείαο 

 

2. Φήκε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο: νηθνδφκεζε θήκεο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο  

 

Ο Πίλαθαο 13 θαη ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θήκε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο: νηθνδφκεζε 

θήκεο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο», ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο 

αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο. Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα 

θήκε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο: νηθνδφκεζε θήκεο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο σο πνιχ 

ζεκαληηθφ, ελψ ην 26,2% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 13: Φήκε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο: νηθνδφκεζε θήκεο θαη εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
8 6,6 6,6 6,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 10 8,2 8,2 14,8 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 16,4 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 70 57,4 57,4 73,8 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
32 26,2 26,2 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 6: Φήκε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο: νηθνδφκεζε θήκεο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

 

3. Αληηκέησπεο κε ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε πξφζβαζε ζε ζχγθξηζε ηηκήο – 

πνηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ  

 

Ο Πίλαθαο 14 θαη ην Γηάγξακκα 7 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αληηκέησπεο κε ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε 

πξφζβαζε ζε ζχγθξηζε ηηκήο – πνηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ», ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο. Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αληηκέησπεο κε ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε πξφζβαζε ζε 

ζχγθξηζε ηηκήο – πνηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 42,6% σο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 14: Αληηκέησπεο κε ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε πξφζβαζε ζε ζχγθξηζε ηηκήο 

– πνηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 70 57,4 57,4 57,4 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
52 42,6 42,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7: Αληηκέησπεο κε ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε πξφζβαζε ζε ζχγθξηζε ηηκήο – 

πνηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 

4. ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο  

 

Ο Πίλαθαο 15 θαη ην Γηάγξακκα 8 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία 

πηψρεπζεο», ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο αεξνπνξηθέο 

βηνκεραλίεο. Σν 34,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 32,8% σο νχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

 

Πίλαθαο 15: ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
10 8,2 8,2 8,2 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 12 9,8 9,8 18,0 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
40 32,8 32,8 50,8 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 42 34,4 34,4 85,2 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
18 14,8 14,8 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

 

Γηάγξακκα 8: ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο 

5. Απμεκέλα έμνδα: κέηξα εξγαζίαο, θαχζηκα θαη αζθάιεηα (θπξίσο ιφγσ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο) 

 

Ο Πίλαθαο 16 θαη ην Γηάγξακκα 9 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «απμεκέλα έμνδα: κέηξα εξγαζίαο, 
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θαχζηκα θαη αζθάιεηα (θπξίσο ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο)», ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο. Σν 73,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα απμεκέλα έμνδα: κέηξα εξγαζίαο, θαχζηκα θαη αζθάιεηα 

(θπξίσο ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο) σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 18% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 16: Απμεκέλα έμνδα: κέηξα εξγαζίαο, θαχζηκα θαη αζθάιεηα (θπξίσο ιφγσ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
10 8,2 8,2 8,2 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 90 73,8 73,8 82,0 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
22 18,0 18,0 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 9: Απμεκέλα έμνδα: κέηξα εξγαζίαο, θαχζηκα θαη αζθάιεηα (θπξίσο ιφγσ 

ηεο ηξνκνθξαηίαο) 

 

Γ. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή 

πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ;  

Δπηρεηξεκαηηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

6. ηξαηεγηθή επηινγή δξνκνινγίσλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο 

 

Ο Πίλαθαο 17 θαη ην Γηάγξακκα 10 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ζηξαηεγηθή επηινγή δξνκνινγίσλ γηα 

ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ζηξαηεγηθή 

επηινγή δξνκνινγίσλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 

44,3% σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 17: ηξαηεγηθή επηινγή δξνκνινγίσλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 1,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 54 44,3 44,3 45,9 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
66 54,1 54,1 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

 

Γηάγξακκα 10: ηξαηεγηθή επηινγή δξνκνινγίσλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο 
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7. Αεξνπνξηθή εηαηξία - Μεηαθνξέαο θνξηίνπ θνηιηάο  

 

Ο Πίλαθαο 18 θαη ην Γηάγξακκα 11 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο 

θνξηίνπ θνηιηάο», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 62,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή 

εηαηξία - κεηαθνξέαο θνξηίνπ θνηιηάο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 19,7% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 18: Αεξνπνξηθή εηαηξία - Μεηαθνξέαο θνξηίνπ θνηιηάο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
20 16,4 16,4 18,0 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 76 62,3 62,3 80,3 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
24 19,7 19,7 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 11: Αεξνπνξηθή εηαηξία - Μεηαθνξέαο θνξηίνπ θνηιηάο 

 

8. Αεξνπνξηθή εηαηξία - Μεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ 

 

Ο Πίλαθαο 19 θαη ην Γηάγξακκα 12 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο 

εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 59% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή 

εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 

34,4% σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

 

 

Πίλαθαο 19: Αεξνπνξηθή εηαηξία - Μεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
6 4,9 4,9 6,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 42 34,4 34,4 41,0 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
72 59,0 59,0 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 12: Αεξνπνξηθή εηαηξία - Μεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ 

 

9. Καζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 

Ο Πίλαθαο 20 θαη ην Γηάγξακκα 13 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ 

νξηαθνχ θφζηνπο», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 45,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θαζνξηζκφο 
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ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 

42,6% σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 20: Καζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 14 11,5 11,5 11,5 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
56 45,9 45,9 57,4 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 52 42,6 42,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 13: Καζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 
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10. Σξφπνο θαη ηαρχηεηα πξφβιεςεο λέσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά 

 

Ο Πίλαθαο 21 θαη ην Γηάγξακκα 14 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ηξφπνο θαη ηαρχηεηα πξφβιεςεο λέσλ 

εμειίμεσλ ζηελ αγνξά», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 50,8% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ηξφπνο θαη 

ηαρχηεηα πξφβιεςεο λέσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 44,3% σο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 21: Σξφπνο θαη ηαρχηεηα πξφβιεςεο λέσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
4 3,3 3,3 4,9 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 62 50,8 50,8 55,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
54 44,3 44,3 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 14: Σξφπνο θαη ηαρχηεηα πξφβιεςεο λέσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά 

 

11. Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ κε βάζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. αθξηβά θη ειαθξηά πξντφληα) 

 

Ο Πίλαθαο 22 θαη ην Γηάγξακκα 15 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ κε βάζε 

πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. αθξηβά θη ειαθξηά 

πξντφληα)», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. 

Σν 62,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ κε 

βάζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. αθξηβά θη ειαθξηά 

πξντφληα) σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 19,7% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 22: Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ κε βάζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. αθξηβά θη ειαθξηά πξντφληα) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
10 8,2 8,2 8,2 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 12 9,8 9,8 18,0 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
24 19,7 19,7 37,7 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 76 62,3 62,3 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 15: Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ κε βάζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. αθξηβά θη ειαθξηά πξντφληα) 

 

Πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο 

1. Οκνηνκνξθία νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

Ο Πίλαθαο 23 θαη ην Γηάγξακκα 16 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «νκνηνκνξθία 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 65,6% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

νκνηνκνξθία νξγαλσηηθψλ δνκψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 21,3% σο νχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 23: Οκνηνκνξθία νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 4 3,3 3,3 3,3 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
26 21,3 21,3 24,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 80 65,6 65,6 90,2 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
12 9,8 9,8 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 16: Οκνηνκνξθία νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

 

2. Κνηλή νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ πειαηψλ 

Ο Πίλαθαο 24 θαη ην Γηάγξακκα 17 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «θνηλή νξγάλσζε ηεο 

θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ», ζηελ επηηπρή 

πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Σν 42,6% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα θνηλή νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο κε ζηφρν 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 41% σο νχηε 

ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 24: Κνηλή νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 8 6,6 6,6 6,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
50 41,0 41,0 47,5 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 52 42,6 42,6 90,2 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
12 9,8 9,8 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 17: Κνηλή νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

 

3. ρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 

Ο Πίλαθαο 25 θαη ην Γηάγξακκα 18 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «ζρεδηαζκφο θαη 

πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 60,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

ζρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 34,4% σο πάξα  

πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 25: ρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
6 4,9 4,9 4,9 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 74 60,7 60,7 65,6 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
42 34,4 34,4 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 18: ρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 

4. Υξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ 

Ο Πίλαθαο 26 θαη ην Γηάγξακκα 19 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «ρξήζε πςειήο 

ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη ράξαμε 

απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ. Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 27,9% σο πάξα  πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 26: Υξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 1,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 4 3,3 3,3 4,9 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
12 9,8 9,8 14,8 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 70 57,4 57,4 72,1 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
34 27,9 27,9 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 19: Υξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ 

 

5. Marketing θαη branding κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Κεξδνζθνπηθνχ Πειάηε 

 

Ο Πίλαθαο 27 θαη ην Γηάγξακκα 20 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «marketing θαη branding 

κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Κεξδνζθνπηθνχ Πειάηε», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Σν 80,3% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα marketing θαη branding κέζσ ηεο 

δηαρείξηζεο θεξδνζθνπηθνχ πειάηε σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 11,5% σο νχηε ιίγν / 

νχηε  πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

 

 

Πίλαθαο 27: Μάξθεληηλγθ θαη branding κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Κεξδνζθνπηθνχ 

Πειάηε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
14 11,5 11,5 13,1 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 98 80,3 80,3 93,4 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
8 6,6 6,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 20: Μάξθεληηλγθ θαη branding κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Κεξδνζθνπηθνχ 

Πειάηε 

 

6. Δμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) 

Ο Πίλαθαο 28 θαη ην Γηάγξακκα 21 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «εμσηεξηθή αλάζεζε 

δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία)», ζηελ επηηπρή πνξεία 

ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Σν 59% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα εμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία) σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ, 

ελψ ην 31,1% σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 28: Δμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 1,6 

Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 10 8,2 8,2 9,8 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
72 59,0 59,0 68,9 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 38 31,1 31,1 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 21: Δμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) 
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7. Δμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο (ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλα – IMO 

θνξηία)  

Ο Πίλαθαο 29 θαη ην Γηάγξακκα 22 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξάγνληα «εμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο 

αζθάιεηαο (ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλα – IMO θνξηία)», ζηελ επηηπρή πνξεία ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ. Σν 68,9% ησλ εξσηεζέλησλ 

ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα εμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο 

(ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλα – IMO θνξηία) σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 29,5% σο 

πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 29: Δμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο (ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλα – IMO 

θνξηία) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 1,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 36 29,5 29,5 31,1 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
84 68,9 68,9 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 22: Δμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο (ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλα – IMO 

θνξηία) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά αεξνδξνκίνπ 

1. Σνπνζεζία αεξνιηκέλα 

Ο Πίλαθαο 30 θαη ην Γηάγξακκα 23 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «ηνπνζεζία αεξνιηκέλα», αλαθνξηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξνδξνκίσλ. Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ 

παξάγνληα ηνπνζεζία αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 45,9% σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

 

Πίλαθαο 30: Σνπνζεζία αεξνιηκέλα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 2 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
6 4,9 4,9 6,6 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 58 47,5 47,5 54,1 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
56 45,9 45,9 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 23: Σνπνζεζία αεξνιηκέλα 

 

2. Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο επίγεησλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε ηξία 

επίπεδα: Δπηρεηξεζηαθή, θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε 

Ο Πίλαθαο 31 θαη ην Γηάγξακκα 24 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο 

επίγεησλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε ηξία επίπεδα: Δπηρεηξεζηαθή, θαζνδεγνχκελε απφ 
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έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε», αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξνδξνκίσλ. 

Σν 88,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαρείξηζεο επίγεησλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε ηξία επίπεδα: Δπηρεηξεζηαθή, 

θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 8,2% 

σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

 

 

Πίλαθαο 31: Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο επίγεησλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε 

ηξία επίπεδα: Δπηρεηξεζηαθή, θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
10 8,2 8,2 8,2 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 108 88,5 88,5 96,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
4 3,3 3,3 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 24: Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο επίγεησλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε 

ηξία επίπεδα: Δπηρεηξεζηαθή, θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε 

 

3. Πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ – παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα 

 

Ο Πίλαθαο 32 θαη ην Γηάγξακκα 25 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ – παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα», αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξνδξνκίσλ. Σν 

70,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ – παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 24,6% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 32: Πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ – παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
6 4,9 4,9 4,9 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 86 70,5 70,5 75,4 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
30 24,6 24,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 25: Πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ – παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα 
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4. Γνκή αεξνδξνκίνπ 

a) Δμππεξέηεζε απφ θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα 

Ο Πίλαθαο 33 θαη ην Γηάγξακκα 26 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «δνκή αεξνδξνκίνπ - εμππεξέηεζε απφ 

θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα», αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξνδξνκίσλ. Σν 

62,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα δνκή αεξνδξνκίνπ - 

εμππεξέηεζε απφ θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 34,4% 

σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 33: Δμππεξέηεζε απφ θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 1,6 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
2 1,6 1,6 3,3 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 42 34,4 34,4 37,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
76 62,3 62,3 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 



102 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

 

Γηάγξακκα 26: Δμππεξέηεζε απφ θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα 

 

b) Δμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

Ο Πίλαθαο 34 θαη ην Γηάγξακκα 27 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα «δνκή αεξνδξνκίνπ - εμππεξέηεζε απφ 

πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα», αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξνδξνκίσλ. Σν 

52,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα δνκή αεξνδξνκίνπ - 

εμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 37,3% σο πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 34: Δμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
10 8,2 9,8 9,8 
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Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 54 44,3 52,9 62,7 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 
38 31,1 37,3 100,0 

χλνιν 102 83,6 100,0  

 Missing System 20 16,4   

χλνιν 122 100,0   

 

 

Γηάγξακκα 27: Δμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

 

Δ. Πψο επεξεάδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο 

λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ;  

1. πρλφηεηα πηήζεσλ  

Ο Πίλαθαο 35 θαη ην Γηάγξακκα 28 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ζπρλφηεηα πηήζεσλ», ζηελ επηινγή ελφο 
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πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 96,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπρλφηεηα πηήζεσλ φηη φζν κεγαιχηεξνο 

ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 3,3% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή. 

 

Πίλαθαο 35: πρλφηεηα πηήζεσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
4 3,3 3,3 3,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

118 96,7 96,7 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 28: πρλφηεηα πηήζεσλ 
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2. Γπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ έσο ηελ πηήζε 

 

Ο Πίλαθαο 36 θαη ην Γηάγξακκα 29 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «δπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη 

αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ έσο ηελ πηήζε», ζηελ επηινγή ελφο 

πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 96,7% 

ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα δπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη 

αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ έσο ηελ πηήζε φηη φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 3,3% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή. 

 

 

Πίλαθαο 36: Γπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ έσο ηελ πηήζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

4 3,3 3,3 3,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

118 96,7 96,7 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 29: Γπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ έσο ηελ πηήζε 

 

3. πκκεηνρή αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα 

εμνηθνλφκεζε θέξδνπο  

Ο Πίλαθαο 37 θαη ην Γηάγξακκα 30 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ζπκκεηνρή αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζε 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα εμνηθνλφκεζε θέξδνπο», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / 

επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 59% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπκκεηνρή αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζε 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα εμνηθνλφκεζε θέξδνπο φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή, ελψ ην 37,7% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 
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Πίλαθαο 37: πκκεηνρή αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα 

εμνηθνλφκεζε θέξδνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

4 3,3 3,3 3,3 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
72 59,0 59,0 62,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

46 37,7 37,7 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 30: πκκεηνρή αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα 

εμνηθνλφκεζε θέξδνπο 
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4. ρέζε επηπέδσλ απφδνζεο θαη κεγέζνπο αεξνιηκέλα  

 

Ο Πίλαθαο 38 θαη ην Γηάγξακκα 31 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ζρέζε επηπέδσλ απφδνζεο θαη κεγέζνπο 

αεξνιηκέλα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 83,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα 

ζρέζε επηπέδσλ απφδνζεο θαη κεγέζνπο αεξνιηκέλα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 11,5% φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

ηελ επηινγή απηή. 

 

Πίλαθαο 38: ρέζε επηπέδσλ απφδνζεο θαη κεγέζνπο αεξνιηκέλα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

6 4,9 4,9 4,9 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
14 11,5 11,5 16,4 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

102 83,6 83,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 31: ρέζε επηπέδσλ απφδνζεο θαη κεγέζνπο αεξνιηκέλα 

 

5. πρλφηεηα αηπρεκάησλ εθάζηνηε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο  

Ο Πίλαθαο 39 θαη ην Γηάγξακκα 32 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ζπρλφηεηα αηπρεκάησλ εθάζηνηε αεξνπνξηθήο 

εηαηξίαο», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 67,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα 

ζπρλφηεηα αηπρεκάησλ εθάζηνηε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή, ελψ ην 32,8% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 39: πρλφηεηα αηπρεκάησλ εθάζηνηε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

40 32,8 32,8 32,8 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
82 67,2 67,2 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 32: πρλφηεηα αηπρεκάησλ εθάζηνηε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο 

 

6. Δμππεξέηεζε αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ αεξνιηκέλεο θφκβνπο 

Ο Πίλαθαο 40 θαη ην Γηάγξακκα 33 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «εμππεξέηεζε αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ 

αεξνιηκέλεο θφκβνπο», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 90,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα εμππεξέηεζε αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ αεξνιηκέλεο θφκβνπο φηη φζν 
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κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 4,9% φηη ν 

παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή. 

 

Πίλαθαο 40: Δμππεξέηεζε αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ αεξνιηκέλεο θφκβνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

6 4,9 4,9 4,9 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
6 4,9 4,9 9,8 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

110 90,2 90,2 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 33: Δμππεξέηεζε αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ αεξνιηκέλεο θφκβνπο 

 

Μεγάια αεξνδξφκηα 

a) Κφζηνο αζθάιεηαο  

Ο Πίλαθαο 41 θαη ην Γηάγξακκα 34 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «θφζηνο αζθάιεηαο ζηα κεγάια αεξνδξφκηα», 

ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

εκπνξεπκάησλ. Σν 86,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο 

αζθάιεηαο ζηα κεγάια αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 13,1% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 41: Κφζηνο αζθάιεηαο (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

16 13,1 13,1 13,1 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

106 86,9 86,9 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 34: Κφζηνο αζθάιεηαο (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 

 

b) Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο  

Ο Πίλαθαο 42 θαη ην Γηάγξακκα 35 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «δαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο ζηα 

κεγάια αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 68,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα δαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο ζηα κεγάια αεξνδξφκηα φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 16,4% φηη ν 

παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή. 
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Πίλαθαο 42: Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

18 14,8 14,8 14,8 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
20 16,4 16,4 31,1 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

84 68,9 68,9 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 35: Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 
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c) Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

 

Ο Πίλαθαο 43 θαη ην Γηάγξακκα 36 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα 

κεγάια αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 67,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηα κεγάια αεξνδξφκηα φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 27,9% φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 43: Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

82 67,2 67,2 67,2 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
6 4,9 4,9 72,1 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

34 27,9 27,9 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 36: Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 

 

d) Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα αεξνδξφκηα 

Ο Πίλαθαο 44 θαη ην Γηάγξακκα 37 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή 

εζφδσλ γηα ηα αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 41% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα αεξνδξφκηα φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 32,8% φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 44: Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

αεξνδξφκηα (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

απηή 

40 32,8 32,8 32,8 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
32 26,2 26,2 59,0 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

50 41,0 41,0 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 37: Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

αεξνδξφκηα (κεγάισλ αεξνδξνκίσλ) 
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Πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

a) Κφζηνο αζθάιεηαο  

Ο Πίλαθαο 45 θαη ην Γηάγξακκα 38 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «θφζηνο αζθάιεηαο γηα ηα πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 82% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα 

θφζηνο αζθάιεηαο γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 18% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν 

πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 

 

 

 

Πίλαθαο 45: Κφζηνο αζθάιεηαο (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

22 18,0 18,0 18,0 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

100 82,0 82,0 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 38: Κφζηνο αζθάιεηαο (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 

 

b) Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο  

Ο Πίλαθαο 46 θαη ην Γηάγξακκα 39 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «δαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα δαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 37,7% φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 46: Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 
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 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

58 47,5 47,5 47,5 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
18 14,8 14,8 62,3 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

46 37,7 37,7 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 39: Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 
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c) Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

 

Ο Πίλαθαο 47 θαη ην Γηάγξακκα 40 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα επηιέμεη ηηο 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 91,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ 

παξάγνληα θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 6,6% φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή. 

 

Πίλαθαο 47: Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

112 91,8 91,8 91,8 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
2 1,6 1,6 93,4 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

8 6,6 6,6 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 40: Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 

 

d) Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

αεξνδξφκηα 

Ο Πίλαθαο 48 θαη ην Γηάγξακκα 41 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά 

ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ παξάγνληα «ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή 

εζφδσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα», ζηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα 

επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. Σν 42,6% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα 

ηελ επηινγή, ελψ ην 34,4% φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ 

επηινγή. 

 

Πίλαθαο 48: Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

αεξνδξφκηα (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

 Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην 

Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή απηή 

52 42,6 42,6 42,6 

Ο παξάγνληαο απηφο δελ 

επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
28 23,0 23,0 65,6 

Όζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή απηή 

42 34,4 34,4 100,0 

χλνιν 122 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 41: Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

αεξνδξφκηα (πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ) 
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πγθξηηηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σνλίδεηαη 

πσο ζα παξνπζηαζηνχλ κφλν νη ζπζρεηίζεηο πνπ βξέζεθαλ λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. 

 

Α. πγθξηηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(κέγεζνο) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

 

 πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηα θαηλνηφκα 

πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

Ο Πίλαθαο 49 θαη ην Γηάγξακκα 42 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηα θαηλνηφκα 

πξντφληα (εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο). πγθεθξηκέλα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70,3%) ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 εξγαδφκελνη 

ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα θαηλνηφκα πξντφληα σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (65%) ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ - 51 έσο 250 εξγαδφκελνη ηνλ 

ραξαθηήξηζαλ επίζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 49: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα: 

εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

 

χλνιν 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

 Μηθξφο – Έσο 50 εξγαδφκελνη  2 52 20 74 
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 2,7% 70,3% 27,0% 100,0% 

Μεζαίνο – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη  10 26 4 40 

 25,0% 65,0% 10,0% 100,0% 

Μεγάινο – 251 εξγαδφκελνη θαη πάλσ  0 4 4 8 

 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

χλνιν  12 82 28 122 

 9,8% 67,2% 23,0% 100,0% 

 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο o αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

(κέγεζνο), ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο (sig.= 0.000).  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,460
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 20,130 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
1,970 1 ,160 

N of Valid Cases 122   
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Γηάγξακκα 42: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηα 

θαηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

 πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο 

 

Ο Πίλαθαο 50 θαη ην Γηάγξακκα 43 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (48,6%) 

ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35%) ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ - 51 έσο 250 εξγαδφκελνη ηνλ 

ραξαθηήξηζαλ σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ επίζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(75%) ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 50: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο 

θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο 

 

 χλνιν 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο  

 Μηθξφο – Έσο 50 

εξγαδφκελνη 

 8 4 20 36 6 74 

 10,8% 5,4% 27,0% 48,6% 8,1% 100,0% 

Μεζαίνο – 51 έσο 250 

εξγαδφκελνη 

 2 8 14 6 10 40 

 5,0% 20,0% 35,0% 15,0% 25,0% 100,0% 

Μεγάινο – 251 

εξγαδφκελνη θαη πάλσ 

 0 0 6 0 2 8 

 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

χλνιν  10 12 40 42 18 122 

 8,2% 9,8% 32,8% 34,4% 14,8% 100,0% 

 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο o αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

(κέγεζνο), ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία 

πηψρεπζεο (sig.= 0.000).  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,510
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 33,450 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,014 1 ,907 

N of Valid Cases 122   
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Γηάγξακκα 43: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο 

 

 πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηνλ θαζνξηζκφο 

ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 

Ο Πίλαθαο 51 θαη ην Γηάγξακκα 44 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηνλ θαζνξηζκφο 

ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (51,4%) 

ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ηνλ 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (45%) ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ - 51 έσο 250 

εξγαδφκελνη ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο ιίγν ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Πίλαθαο 51: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηνλ 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 

 

χλνιν 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

 Μηθξφο – Έσο 50 εξγαδφκελνη  4 38 32 74 

 5,4% 51,4% 43,2% 100,0% 

Μεζαίνο – 51 έσο 250 

εξγαδφκελνη 

 6 16 18 40 

 15,0% 40,0% 45,0% 100,0% 

Μεγάινο – 251 εξγαδφκελνη θαη 

πάλσ 

 4 2 2 8 

 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

χλνιν  14 56 52 122 

 11,5% 45,9% 42,6% 100,0% 

 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο o αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

(κέγεζνο), ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο (sig.= 0.004).  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,342
a
 4 ,004 

Likelihood Ratio 11,403 4 ,022 

Linear-by-Linear 

Association 
4,303 1 ,038 

N of Valid Cases 122   
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Γηάγξακκα 44: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηνλ 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 

 πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηελ 

εμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

Ο Πίλαθαο 52 θαη ην Γηάγξακκα 45 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηελ εμππεξέηεζε 

απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63,3%) ησλ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

εμππεξέηεζεο απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (36,8%) ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ - 51 έσο 250 εξγαδφκελνη ηνλ 

ραξαθηήξηζαλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 52: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηελ 

εμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 
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χλνιν 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

 Μηθξφο – Έσο 50 εξγαδφκελνη  0 38 22 60 

 0,0% 63,3% 36,7% 100,0% 

Μεζαίνο – 51 έσο 250 

εξγαδφκελνη 

 10 14 14 38 

 26,3% 36,8% 36,8% 100,0% 

Μεγάινο – 251 εξγαδφκελνη θαη 

πάλσ 

 0 2 2 4 

 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

χλνιν  10 54 38 102 

 9,8% 52,9% 37,3% 100,0% 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο o αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

(κέγεζνο), ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

(sig.= 0.000).  

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,115
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 23,154 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
1,613 1 ,204 

N of Valid Cases 102   

 



132 
MIB – Master in International Business 
            Μπίςμπα Αγορίτςα 
 

 

Γηάγξακκα 45: πζρέηηζε ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο (κέγεζνο), κε ηελ 

εμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

 

B. πγθξηηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ κε ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. 

 πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

Ο Πίλαθαο 53 θαη ην Γηάγξακκα 46 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηα θαηλνηφκα 

πξντφληα (εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο). πγθεθξηκέλα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα θαηλνηφκσλ 
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πξντφλησλ σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα έζνδα απηά, 

ηφζν κεγαιχηεξα είλαη θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά. 

 

Πίλαθαο 53: πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

 

χλνιν 

Οχηε ιίγν / νχηε 

πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

 0% - 20%  0 8 6 14 

 0,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

21% - 40%  8 16 10 34 

 23,5% 47,1% 29,4% 100,0% 

41% - 60%  2 30 2 34 

 5,9% 88,2% 5,9% 100,0% 

61% - 80%  2 28 10 40 

 5,0% 70,0% 25,0% 100,0% 

χλνιν  12 82 28 122 

 9,8% 67,2% 23,0% 100,0% 

 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα: 

εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο 

θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο (sig.= 0.002).  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 
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Pearson Chi-Square 21,322
a
 6 ,002 

Likelihood Ratio 22,512 6 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
,246 1 ,620 

N of Valid Cases 122   

 

 

Γηάγξακκα 46: πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, 

δαπάλεο αζθαιείαο 

 

 πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ 

πιήξνπο θνξηίνπ 

Ο Πίλαθαο 54 θαη ην Γηάγξακκα 47 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνλ 
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παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα 

αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα, ελψ απηέο φπνπ ηα πνζνζηά ησλ εζφδσλ ηνπο απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ 0% κε 60% εκθάληζαλ επίζεο πςειά πνζνζηά ραξαθηεξηζκνχ σο πνιχ 

ζεκαληηθνχ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 54: πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, 

κε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ 

 

 χλνιν 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο  

 0% - 20%  0 0 6 8 14 

 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 100,0% 

21% - 40%  0 0 16 18 34 

 0,0% 0,0% 47,1% 52,9% 100,0% 

41% - 60%  2 4 14 14 34 

 5,9% 11,8% 41,2% 41,2% 100,0% 

61% - 80%  0 2 6 32 40 

 0,0% 5,0% 15,0% 80,0% 100,0% 

χλνιν  2 6 42 72 122 

 1,6% 4,9% 34,4% 59,0% 100,0% 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - 

κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ (sig.= 0.007).  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 
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Pearson Chi-Square 22,517
a
 9 ,007 

Likelihood Ratio 24,794 9 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 
,908 1 ,341 

N of Valid Cases 122   

 

 

 

Γηάγξακκα 47: πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ 

πιήξνπο θνξηίνπ 

 

 πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, 

κε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) 

Ο Πίλαθαο 55 θαη ην Γηάγξακκα 48 παξνπζηάδνπλ ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ εμσηεξηθή 
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αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία). πγθεθξηκέλα, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

εμσηεξηθήο αλάζεζεο δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία) 

σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πνζνζηά 

εζφδσλ πξνεξρφκελα απφ δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα. 

 

Πίλαθαο 55: πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) 

 

 

χλνιν 

Καζφινπ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Λίγν 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Οχηε ιίγν / 

νχηε πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

Πνιχ 

ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο 

 0% - 20%  0 0 14 0 14 

 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

21% - 40%  2 2 20 10 34 

 5,9% 5,9% 58,8% 29,4% 100,0% 

41% - 60%  0 2 16 16 34 

 0,0% 5,9% 47,1% 47,1% 100,0% 

61% - 80%  0 6 22 12 40 

 0,0% 15,0% 55,0% 30,0% 100,0% 

χλνιν  2 10 72 38 122 

 1,6% 8,2% 59,0% 31,1% 100,0% 

 

Αθφκα, απφ ην ηεζη ρ2 βξέζεθε πσο ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε 

δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία) (sig.= 0.012).  

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,119
a
 9 ,012 

Likelihood Ratio 25,154 9 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 
,750 1 ,387 

N of Valid Cases 122   

 

 

Γηάγξακκα 48: πζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία) 
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πκπεξάζκαηα  Έξεπλαο 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 122 επηρεηξήζεηο κε κέζν φξν ειηθίαο 40 εηψλ, κε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ΑΔΙ – ΣΔΙ θαη 15 έηε ζηελ εξγαζία. Η επηρείξεζε απνηειείηαη έσο 50 

εξγαδφκελνπο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 31 ρψξεο, ελψ ηα πνζνζηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απφ 21% έσο 80%. 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο αεξνπνξηθέο 

βηνκεραλίεο; 

 Σν 67,2% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θαηλνηφκα πξντφληα 

(εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο) σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θήκε αεξνπνξηθήο 

εηαηξίαο: νηθνδφκεζε θήκεο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αληηκέησπεο κε 

ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε πξφζβαζε ζε ζχγθξηζε ηηκήο – πνηφηεηαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 42,6% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα 

 Σν 34,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 32,8% σο νχηε 

ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν 73,8% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα απμεκέλα έμνδα: 

κέηξα εξγαζίαο, θαχζηκα θαη αζθάιεηα (θπξίσο ιφγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο) σο 

πνιχ ζεκαληηθφ 

 

Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή πνξεία 

ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ;  

Δπηρεηξεκαηηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο 

 Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ζηξαηεγηθή επηινγή 

δξνκνινγίσλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 

44,3% σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 
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 Σν 62,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - 

κεηαθνξέαο θνξηίνπ θνηιηάο σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 59% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αεξνπνξηθή εηαηξία - 

κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 45,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ 

βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 42,6% 

σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν 50,8% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ηξφπνο θαη ηαρχηεηα 

πξφβιεςεο λέσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 44,3% σο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν 62,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα αλαδήηεζε λέσλ 

αγνξψλ κε βάζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 

αθξηβά θη ειαθξηά πξντφληα) σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 

Πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο 

 Σν 65,6% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

νκνηνκνξθία νξγαλσηηθψλ δνκψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 42,6% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα θνηλή 

νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 41% σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα 

 Σν 60,7% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

ζρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 57,4% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα ρξήζε 

πςειήο ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 80,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

marketing θαη branding κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θεξδνζθνπηθνχ πειάηε σο πνιχ 

ζεκαληηθφ 
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 Σν 59% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα εμσηεξηθή 

αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, ηξνθνδνζία) σο νχηε 

ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 68,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ παξάγνληα 

εμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο (ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλα – IMO θνξηία) σο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

Υαξαθηεξηζηηθά αεξνδξνκίνπ 

 Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα ηνπνζεζία αεξνιηκέλα 

σο πνιχ ζεκαληηθφ, ελψ ην 45,9% σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν 88,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαρείξηζεο επίγεησλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε ηξία επίπεδα: Δπηρεηξεζηαθή, 

θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 70,5% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ 

– παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 62,3% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα δνκή αεξνδξνκίνπ - 

εμππεξέηεζε απφ θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

 Σν 52,9% ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηήξηζε ηνλ παξάγνληα δνκή αεξνδξνκίνπ - 

εμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ 

 

Πψο επεξεάδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ επηινγή ελφο πειάηεο / επηρείξεζεο λα 

επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ; 

 Σν 96,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπρλφηεηα πηήζεσλ φηη 

φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 Σν 96,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα δπλαηφηεηα 

πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ έσο 

ηελ πηήζε φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 Σν 59% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπκκεηνρή αεξνπνξηθήο 

εηαηξίαο ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα εμνηθνλφκεζε θέξδνπο φηη ν παξάγνληαο 

απηφο δελ επεξεάδεη ηελ επηινγή απηή 
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 Σν 83,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζρέζε επηπέδσλ 

απφδνζεο θαη κεγέζνπο αεξνιηκέλα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην 

ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 Σν 67,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ζπρλφηεηα αηπρεκάησλ 

εθάζηνηε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο φηη ν παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη ηελ 

επηινγή απηή 

 Σν 90,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα εμππεξέηεζε 

αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ αεξνιηκέλεο θφκβνπο φηη φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

Μεγάια αεξνδξφκηα 

 Σν 86,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο αζθάιεηαο ζηα 

κεγάια αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ 

επηινγή 

 Σν 68,9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα δαπάλεο ξχζκηζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο ζηα κεγάια αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν 

πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 Σν 67,2% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζηα κεγάια αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν 

πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 Σν 41% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

Πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

 Σν 82% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο αζθάιεηαο γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ 

γηα ηελ επηινγή 

 Σν 47,5% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα δαπάλεο ξχζκηζεο θαη 

ζπκκφξθσζεο γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν 

παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 37,7% φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 
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 Σν 91,8% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο 

ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 Σν 42,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε γηα ηνλ παξάγνληα ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή, ελψ ην 34,4% 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο ηφζν πην ζεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο βξέζεθε πσο: 

 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70,3%) ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 

εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα θαηλνηφκα πξντφληα σο πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (48,6%) ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 

εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη 

πξνζηαζία πηψρεπζεο σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ επίζεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (75%) ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο 

νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (51,4%) ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 

εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ηνλ θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ 

νξηαθνχ θφζηνπο σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο 

ιίγν ζεκαληηθφ παξάγνληα 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (63,3%) ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - έσο 50 

εξγαδφκελνη ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ηεο εμππεξέηεζεο απφ πεξηθεξεηαθφ 

αεξνιηκέλα σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνλ ραξαθηήξηζαλ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ σο πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ φζν κεγαιχηεξα 

είλαη ηα έζνδα απηά, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 
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 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα 

αεξνπνξηθή εηαηξία - κεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ σο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ απηέο φπνπ ηα πνζνζηά ησλ εζφδσλ ηνπο απφ 

δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο απφ 0% κε 60% εκθάληζαλ επίζεο πςειά πνζνζηά 

ραξαθηεξηζκνχ σο πνιχ ζεκαληηθνχ παξάγνληα 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξαθηήξηζαλ ηνλ παξάγνληα ηεο 

εμσηεξηθήο αλάζεζεο δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) σο νχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα, ελψ φζν 

κεγαιχηεξα είλαη ηα πνζνζηά εζφδσλ πξνεξρφκελα απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν πςειφηεξε είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξάγνληα 
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Κεθάιαην  5: πκπεξάζκαηα 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, εζηίαζε ζηνπο θξίζηκνπο εθείλνπο παξάγνληεο, πνπ 

πξφθεηηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο Δκπνξεπκάησλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ αλαιχζεθαλ, ηφζν ζην εξεπλεηηθφ φζν θαη ζην βηβιηνγξαθηθφ 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, απνδεηθλχνληαη πνιπδηάζηαηνη θαη κεηαβαιιφκελνη. ην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ θαηεζηεκέλν, αλ θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θπξηαξρνχλ, νη 

αεξνκεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θεξδίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν έδαθνο, 

ζπλππνινγηζκέλνπ θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ θφζηνπο ησλ ηειεπηαίσλ. Όζν φκσο, νη 

αλάγθεο, ην πεξηβάιινλ θαη ν αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ 

κεηαβάιινληαη, πξνζηίζεληαη θη άιινη παξάγνληεο εδξαίσζεο ησλ Αεξνπνξηθψλ 

Μεηαθνξψλ, εμίζνπ ζεκαληηθνί.  

Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

απνηέιεζε πεγή εμαγσγήο ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, θπξίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, κε αξθεηέο απφ απηέο λα παξνπζηάδνπλ 

θαη δηεζλή δξαζηεξηφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεσξίεο ησλ μέλσλ ζπγγξαθέσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά 

ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, παξαηεξείηαη ηαχηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε αξθεηά 

κεγάιν βαζκφ.  

Έηζη, δηαλχνληαο ηνλ 21ν αηψλα, θαηά γεληθή νκνινγία, νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ηα 

εκπνξεχκαηά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο, ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλεηαη ππ φςηλ ε καθξά δηάξθεηα (30 έσο 60 εκέξεο) 

παξαιαβήο ηνπο. Έηζη, κε αξσγφ ηελ θαιπάδνπζα ηερλνινγία, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε εμέιημεο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. 

Δπειπηζηνχκε, φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα θαηαθέξεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε ησλ Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ, ηφζν γηα 

ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ φζν θαη γηα ηελ πνηθηιία ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ δχλαηαη λα 

κεηαθεξζνχλ αεξνπνξηθψο. Όια ηα παξαπάλσ, αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ κία αθφκε 

αθνξκή γηα ηελ πεξεηαίξσ κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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Κεθάιαην 6: Παξάξηεκα 

 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδεηαη ην ερωτηματολόγιο, ην νπνίν ζηάιζεθε ζε εηαηξίεο 

δηαρείξηζεο αεξνπνξηθψλ θνξηίσλ (air freight forwarders) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηνλ 

Πεηξαηά, θαζψο θαη ζε εηαηξίεο-handlers ζην αεξνδξφκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, κε ηηο 

επηινγέο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνο απάληεζε. 

B. ηνηρεία δείγκαηνο 

 

7. Ηιηθία 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

8. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

o Απνιπηήξην ιπθείνπ 

o Μεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε (Ι.Δ.Κ.) 

o Κάηνρνο πηπρίνπ ΑΔΙ / ΣΔΙ 

o Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

o Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

 

9. Έηε εξγαζίαο 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 

Β. ηνηρεία επηρείξεζεο 

 

10. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

o Μηθξφο – Έσο 50 εξγαδφκελνη 

o Μεζαίνο – 51 έσο 250 εξγαδφκελνη 

o Μεγάινο – 251 εξγαδφκελνη θαη πάλσ 

 

11. Με πφζεο ρψξεο (εθηφο απφ ηελ Διιάδα) δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε; 

(ειεχζεξν θείκελν ζχληνκεο απάληεζεο) 

 



xiii 
 

12. Πνην πνζνζηφ (%) απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο πξνέξρεηαη απφ δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο; 

o Απφ εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

o Απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

o Απφ ηερλνινγίεο – θαηλνηνκίεο  

o Απφ ην θξάηνο 

o Απφ απηνρξεκαηνδφηεζε  

 

Γ. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παγθφζκηεο 

αεξνπνξηθέο βηνκεραλίεο; 

12. Καηλνηνκία πξντφλησλ απφ ηελ εθάζηνηε εηαηξία: εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, δαπάλεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπληήξεζεο, δαπάλεο αζθαιείαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

13. Φήκε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο: νηθνδφκεζε θήκεο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

14. Αληηκέησπεο κε ηζρπξνχο πειάηεο: άκεζε πξφζβαζε ζε ζχγθξηζε ηηκήο – 

πνηφηεηαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

15. ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη πξνζηαζία πηψρεπζεο  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

16. Απμεκέλα έμνδα: κέηξα εξγαζίαο, θαχζηκα θαη αζθάιεηα θπξίσο ιφγσ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

 

Γ. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ην θξηηήξην 

επηινγήο ησλ αεξνκεηαθνξψλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ;  

Δπηρεηξεκαηηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο 

 

17. ηξαηεγηθή επηινγή δξνκνινγίσλ γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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18. Μεηαθνξέαο θνξηίνπ θνηιηάο  

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

19. Μεηαθνξέαο εξγαζηψλ πιήξνπο θνξηίνπ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

20. Καζνξηζκφο ησλ ηηκψλ βάζεη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

21. Σξφπνο θαη ηαρχηεηα πξφβιεςεο λέσλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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22. Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ κε βάζε πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. αθξηβά θη ειαθξηά πξντφληα) 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

 

Πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο 

23. Οκνηνκνξθία νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

24. Κνηλή νξγάλσζε ηεο θνπιηνχξαο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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25. ρεδηαζκφο θαη πξφβιεςε ζελαξίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

26. Υξήζε πςειήο ηερλνινγίαο γηα ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ράξαμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδξνκψλ 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

27. Μάξθεληηλγθ θαη branding κέζσ ηεο Γηαρείξηζεο Κεξδνζθνπηθνχ Πειάηε 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

28. Δμσηεξηθή αλάζεζε δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηαθήκηζε, 

ηξνθνδνζία) 

 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

29. Δμαζθάιηζε αεξνπνξηθήο αζθάιεηαο 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

Υαξαθηεξηζηηθά αεξνδξνκίνπ 

30. Σνπνζεζία αεξνιηκέλα 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

31. Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ βαζηζκέλε ζε ηξία επίπεδα: 

Δπηρεηξεζηαθή, θαζνδεγνχκελε απφ έξγα θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

32. Πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ ηνπ αεξνιηκέλα 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

 

33. Γνκή αεξνδξνκίνπ 

c) Δμππεξέηεζε απφ θεληξηθφ κεγάιν αεξνιηκέλα 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

d) Δμππεξέηεζε απφ πεξηθεξεηαθφ αεξνιηκέλα 

o Καζφινπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Λίγν ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Οχηε ιίγν / νχηε πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

o Πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

 

Πψο επεξεάδνπλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ηελ επηινγή ελφο πειάηεο-επηρείξεζεο λα 

επηιέμεη ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ; 

34. πρλφηεηα πηήζεσλ  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

35. Γπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ έσο ηελ πηήζε 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 
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o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

36. πκκεηνρή ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο γηα εμνηθνλφκεζε θέξδνπο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

37. ρέζε επηπέδσλ απφδνζεο θαη κεγέζνπο αεξνιηκέλα  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

38. πρλφηεηα αηπρεκάησλ 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

39. Δμππεξέηεζε αεξνπνξηθήο γξακκήο απφ αεξνιηκέλεο θφκβνπο 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

Μεγάια αεξνδξφκηα 

e) Κφζηνο αζθάιεηαο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

f) Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 
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g) Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

  

h) Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα αεξνδξφκηα 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

Πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα 

e) Κφζηνο αζθάιεηαο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

f) Γαπάλεο ξχζκηζεο θαη ζπκκφξθσζεο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

g) Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

  

h) Σέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επηβάηεο – πεγή εζφδσλ γηα ηα 

αεξνδξφκηα 
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o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Θεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Όζν κεγαιχηεξνο ν παξάγνληαο, ηφζν πην Αξλεηηθφ γηα ηελ επηινγή 

o Ο παξάγνληαο απηφο δελ επεξεάδεη 

 

 

 

 

 


