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Δπραξηζηίεο :
Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ζπνπδψλ κνπ ζην Πνιπηερλείν
Κξήηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα κεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. ε απηφ ην ζεκείν ζα
ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ απηνχ .
Δπραξηζηψ ινηπφλ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Βαζίιε Μνπζηάθε πνπ κνπ
πξνζέθεξε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απνηειψληαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο έκπλεπζε γηα εκέλα θαη πξνζθέξνληαο κνπ ηηο γλψζεηο θαη ηδέεο ηνπ φπνηε
απηφ ήηαλ απαξαίηεην. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ηνπο γνλείο κνπ ,ηνλ αδεξθφ κνπ ,ηελ γηαγηά κνπ θαη ηνλ παππνχ κνπ ,νη νπνίνη κνπ ζηάζεθαλ ζε φιε
απηή ηε δηαδξνκή απφ ηελ εηζαγσγή κνπ ζην Πνιπηερλείν κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ
κνπ. Σέινο, έλα «κεγάιν» επραξηζηψ ζηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ φπνπ πεξάζακε καδί
φκνξθεο ζηηγκέο θαη αηειείσηεο ψξεο δηαβάζκαηνο ζηεξίδνληαο θαη βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιιν κε
θάζε ηξφπν.
Υσξίο φινπο εζάο ε πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο δε ζα ήηαλ εθηθηή.
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Πεξίιεςε:
Η αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα ηαμηδεχεη ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε , είηε επεηδή απηφ
επηβάινπλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ , είηε απιά γηα λα γλσξίζεη λέεο θνπιηνχξεο, αλζξψπνπο θαη ηξφπνπο
δσήο, σζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο πξνθεηκέλνπ απηή λα
είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηέο. ην πιαίζην απηφ , φιεο νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο
πξνζπαζνχλ λα εμειίζζνληαη κε θάζε ηξφπν έηζη ψζηε λα επηθξαηήζνπλ έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη
λα απνηεινχλ απηέο ηελ πξψηε επηινγή ηνπ ηαμηδηψηε. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζακε,
αλαιχζακε θαη παξνπζηάδνπκε δηάθνξα ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ φρη κφλν λα
δψζνπλ ρξήζηκα αιιά θαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε θάζε εηαηξία
αλάινγα κε ην αλ είλαη ρακεινχ θφζηνπο ή παξαδνζηαθή, αιιά θπξίσο γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη
αλαγλψζηεο ζε κειινληηθά ηνπο ζρέδηα γηα πξνγξακκαηηζκέλα ηαμίδηα. Θα θαηαγξαθνχλ ινηπφλ
θάπνηα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ κειεηήζεθαλ θαη ζα
νδεγήζνπλ ζε απιέο ζπκβνπιέο πνπ αλ αθνινπζήζεη θάπνηνο πηζαλφλ λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα,
ρξφλν θαη θφπν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εμαζθαιίζεη ην θαιχηεξν δπλαηφ αεξνπνξηθφ εηζηηήξην.
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Κεθάιαην 1 o : Δηζαγσγή
Δίλαη αλακελφκελν φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ν ηαμηδηψηεο-πειάηεο ζα επηιέμεη γηα ην ηαμίδη ηνπ
ηελ εηαηξία εθείλε πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηελ πην πξνζηηή
ηηκή. Κάζε εηαηξία πξνζπαζεί λα δειεάζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηνλ επίδνμν επηβάηε. Γηα
παξάδεηγκα θάπνηεο εηαηξίεο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ έλα γεχκα θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο ή/θαη κία επηπιένλ απνζθεπή, πνιιέο άιιεο απιά δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε
αξθεηά ή πνιχ νηθνλνκηθά ηα εηζηηήξηα ηνπο. ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη έλαο πξψηνο
δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο ιεγφκελεο LOW COST αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη ζηηο παξαδνζηαθέο
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο φπσο ηηο έρνπκε φινη ζην κπαιφ καο.
Πην ζπγθεθξηκέλα νξίδνπκε σο LOW COST κία αεξνπνξηθή εηαηξία ε νπνία ζηελ
επηρεηξεζηαθή ηεο ζηξαηεγηθή δίλεη έκθαζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ
πηήζεσλ ηεο πξνζθέξνληαο ιηγφηεξεο ππεξεζίεο θαη αλέζεηο. Πνιιέο θνξέο απηέο νη εηαηξίεο δελ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ππεξεζίεο απηνλφεηεο γηα έλα ηαμίδη, φπσο κηα
ρεηξαπνζθεπή ή αθφκα θαη κία θνηλή ηζάληα πιάηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ πνιινί ηηο απνθαινχλ θαη
LOW-SERVICE εηαηξίεο. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη νη εηαηξίεο απηέο δελ δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα
σο πξνο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ πηήζεσλ ηνπο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζηελ Δπξψπε απφ ηελ
EASA[1] ( European Union Aviation Safety Agency) θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο απφ
ηελ FAA[2] ( Federal Aviation Administration). Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, έγθεηηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ πξηλ ,θαηά ηε
δηάξθεηα θαη ζην ηέινο κηαο πηήζεο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη δηεξεχλεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
επηιεγκέλεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Μέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ίδησλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ
θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο ζε κειινληηθά δξνκνιφγηα. Με ηε ινγηθή απηή δηακνξθψλεηαη κηα ρξνληθή
ζεηξά ηηκψλ μεθηλψληαο απφ έλα επηιεγκέλν ρξνληθφ ζεκείν θαη πεγαίλνληαο πξνο ηελ εκεξνκελία
ηεο πηήζεο. πγθεθξηκέλα κειεηάκε ηηο ηηκέο ησλ πηήζεσλ γηα 6 δηαθνξεηηθνχο πξννξηζκνχο
δηαθνξεηηθψλ απνζηάζεσλ. Γηα θάζε πξννξηζκφ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη ηηκέο γηα δχν δηαθνξεηηθέο
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο( ε κία είλαη low cost εηαηξεία).Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνρεχνπκε
ζηε δηεξεχλεζε ησλ αθφινπζσλ εξσηεκάησλ:


Δχξεζεο ειάρηζηεο ηηκήο εηζηηεξίνπ ησλ δχν πηήζεσλ (low cost εηαηξείαο θαη „‟θαλνληθή‟‟).

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη θάπνην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε
ειάρηζηε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ; Γηαθέξεη ην ρξνληθφ ζεκείν κεηαμχ κηαο θαλνληθήο εηαηξείαο θαη κηαο
low cost εηαηξείαο;






Γηα θάζε πξννξηζκφ εχξεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θαη ζχγθξηζε ηεο κεηαβνιήο απηήο κε
ηελ θαλνληθή θαη αληίζηνηρε low cost εηαηξία. Γηαθέξνπλ νη κεηαβνιέο απηέο θαη αλ λαη
ζρεηίδεηαη ε κεηαβνιή απηή κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο
πιεζηάδνπκε πξνο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηαμηδίνπ;
Γηα θάζε πηήζε εχξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ
άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο πηήζεο. Σν πνζνζηφ απηφ
δηαθέξεη αξθεηά αλάκεζα ζηηο δχν εηαηξίεο γηα θάζε ηαμίδη θαη αλ λαη πνχ νθείιεηαη απηή ε
δηαθνξά;
Γηα θάζε πηήζε εχξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ (10
κέξεο πξηλ ηελ πηήζε έσο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο). Σν πνζνζηφ απηφ δηαθέξεη αξθεηά
αλάκεζα ζηηο δχν εηαηξίεο γηα θάζε ηαμίδη; Δπεξεάδεη ν πξννξηζκφο αλάινγα κε ηελ
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απφζηαζε ηνπ ηαμηδηνχ ηελ κεηαβνιή απηή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηζηηήξηα ηεο ηειεπηαίαο
ζηηγκήο;
Γηα θάζε πηήζε ππνινγηζκφο ηεο κέζεο ηηκήο ησλ εηζηηήξησλ θαη ζχγθξηζε ηεο ηηκήο απηήο
κεηαμχ ησλ δπν εηαηξεηψλ πνπ εθηεινχλ ην ίδην δξνκνιφγην. Η δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ ζα
ππνινγηζηεί επεξεάδεηαη απφ ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ απφζηαζε; Γηθαηνινγείηαη ε δηαθνξά
απηή απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο θάζε εηαηξείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη; (πξνζσπηθή
άπνςε)
Γηα θάζε πηήζε ζα θαηαγξάθνπλ νη κεγαιχηεξε άλνδνο αιιά θαη πηψζε ηηκήο απφ ηε κέξα
ζηελ άιιε. Παξαηεξείηαη δηάθνξα αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο πνπ εθηεινχλ ην ίδην δξνκνιφγην;
Η δηάθνξα απηή δηαθέξεη απφ δξνκνιφγην ζε δξνκνιφγην αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηνπ
πξννξηζκνχ;

Δπηιέρζεθαλ ινηπφλ έμη δηαθνξεηηθά δξνκνιφγηα δηαθνξεηηθψλ ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ
πνπ εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα απφ δπν εηαηξίεο ( low cost , παξαδνζηαθή ). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη
ηα δξνκνιφγηα απηά θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο εηαηξίεο πνπ ηα ηθαλνπνηνχλ , ελψ ζε παξέλζεζε
βξίζθεηαη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ αεξνδξνκίσλ.

1. ΠΑΡΙΙ - ΒΔΡΟΛΙΝΟ ( 870 )
AIR FRANCE - EASYJET

2. ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ ( 1061 )
AEGEAN - RYΑNAIR

3. ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ - ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ ( 1250 )
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES - TRANSAVIA

4. ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ ( 1470 )
AEGEAN – EASYJET

5. AΘΗΝΑ – ΛΟΝΓΙΝΟ ( 2500 )
AEGEAN – WIZZ AIR

6. ΛΟΝΓΙΝΟ – ΝΔΑ ΤΟΡΚΗ ( 5827 )
VIRGIN ATLANTIC – NORWEGIAN
Δίλαη ρξήζηκν εδψ λα αλαθέξνπκε ιίγα ιφγηα γηα ην πξνθίι ηεο θάζε εηαηξίαο θαη θάπνηεο
ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα απφ απηέο, μεθηλψληαο απφ ηηο ιεγφκελεο παξαδνζηαθέο θαη
θαηαιήγνληαο ζηηο ιεγφκελεο low cost.

Aegean Airlines
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Η γλσζηή ζε φινπο καο Aegean ,ε νπνία πήξε ην φλνκά ηεο απφ ην Αηγαίν πέιαγνο, είλαη ε
κεγαιχηεξε αεξνπνξηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα ηφζν ζε επηβάηεο πνπ εμππεξεηεί ,φζν θαη ζε
αεξνδξφκηα πνπ ζπλδέεη αλακεηαμχ ηνπο. . Ιδξχζεθε ην 1987 κε ην φλνκα Aegean Aviation θαη ε
βάζε ηεο βξίζθεηαη ζην "Διεπζέξηνο Βεληδέινο", ελψ ρξεζηκνπνηεί ζαλ δεπηεξεχνπζεο βάζεηο ηεο ηνλ
Κξαηηθφ Αεξνιηκέλα Θεζζαινλίθεο "Μαθεδνλία" θαη ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Λάξλαθαο.[3]

Air France
H Air France (Compagnie Nationale Air France) απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Air FranceKLM. Απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ δηεζλή αεξνκεηαθνξέα ηεο Γαιιίαο. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο
εηαηξείαο βξίζθνληαη ζην αεξνδξφκην αξι ληε Γθσι, θνληά ζην Παξίζη. Ιδξχζεθε ζηηο 7 Οθησβξίνπ
ηνπ 1933, κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ Air Orient, Compagnie Générale Aeropostale, Societé Generale de
Transport Aerien, Air Union θαη CIDNA.[4]

KLM
Οη Βαζηιηθέο Οιιαλδηθέο Αεξνγξακκέο είλαη αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη εζληθφο
αεξνκεηαθνξέαο ηεο Οιιαλδίαο. Η έδξα ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζην Ακζηειθέηλ, κε θφκβν ζην
θνληηλφ Αεξνδξφκην θίπρνι ηνπ Άκζηεξληακ. Αλήθεη πιένλ ζηνλ φκηιν Air France-KLM θαη
απνηειεί κέινο ηεο αεξνπνξηθήο ζπκκαρίαο SkyTeam. Η KLM ηδξχζεθε ην 1919 θαη είλαη ε
παιαηφηεξε αεξνπνξηθή εηαηξεία ζηνλ θφζκν πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αξρηθή ηεο
επσλπκία.[5]

Virgin Atlantic
Η Virgin Atlantic Airways είλαη βξεηαληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ηδηνθηεζίαο ηνπ εξ
Ρίηζαξλη Μπξάλζνλ (Sir Richard Branson) (51%) θαη ηεο Singapore Airlines (49%). Σα θεληξηθά ηεο
γξαθεία είλαη ζην Κξφιετ (Crawley) ζηελ Αγγιία δίπια ζην αεξνδξφκην Γθάηγνπηθ. Ιδξπζεθε ζηηο 22
Ινπληνπ ηνπ 1984.[6]

Ryanair
Η Ryanair ηδξχζεθε ην 1985 απφ ηνλ Ιξιαλδφ επηρεηξεκαηία Σφλη Ράηαλ (Tony Ryan), απ' ηνλ
νπνίν πήξε ην φλνκα ηεο ε εηαηξία, αιιά θαη ηνπο Κξίζηνθεξ Ράηαλ (Christopher Ryan), Λίακ
Λφλεξγθαλ (Liam Lonergan). Δπηρεηξεζηαθέο βάζεηο ηεο Ryanair είλαη ν αεξνιηκέλαο ηνπ Γνπβιίλνπ
θαη ν Stansted ηνπ Λνλδίλνπ. Η εηαηξεία δηαζέηεη ζηφιν πνπ απαξηίδεηαη απφ 450 αεξνπιάλα ίδηνπ
ηχπνπ Boeing 737-800 θαη εθηειεί πεξηζζφηεξα απφ 1.100 αεξνπνξηθά δξνκνιφγηα ζε Δπξψπε θαη
Μαξφθν.[7]

Easyjet
Η EasyJet είλαη βξεηαληθή αεξνπνξηθή εηαηξία κε έδξα ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Λνχηνλ,
γλσζηή επίζεκα σο easyJet Airline Company Limited. Η αεξνγξακκή δηεθπεξαηψλεη ζρεδηαζκέλεο
ππεξεζίεο γηα ηνπο ζπρλνχο επηβάηεο πεξηεγεζκνχ θαη επηρεηξήζεσλ θαη εμππεξεηεί πεξηζζφηεξα απφ
500 δξνκνιφγηα αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξα απφ 118 δηαθνξεηηθά αεξνδξφκηα ζε Δπξψπε, βφξεηα
Αθξηθή θαη δπηηθή Αζία. Ιδξχζεθε απφ ηελ εηαηξεία easyGroup θαη ηνλ Διιελνθχπξην επηρεηξεκαηία
ηέιην Υαηδεησάλλνπ ην 1995.[8]

Transavia
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Η Transavia Airlines C.V, γλσζηή σο Transavia, είλαη νιιαλδηθή αεξνπνξηθή εηαηξία
ρακεινχ θφζηνπο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεην κέινο ηεο Air France-KLM. Η θχξηα βάζε ηεο
είλαη ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην θίπρνι, ελψ ηα δηεζλή αεξνδξφκηα ηνπ Αηληρφβελ θαη ηνπ Ρφηεξληακ
απνηεινχλ ηηο δεπηεξεχνπζεο βάζεηο ηεο εηαηξίαο. ηε Γαιιία ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Οξιχ είλαη ε
θχξηα βάζε ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο Transavia France.Η Transavia ιεηηνπξγεί πξνγξακκαηηζκέλεο
πηήζεηο αιιά θαη πηήζεηο ηχπνπ ηζάξηεξ πξνο 88 πξννξηζκνχο. Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο
βξίζθνληαη ζην θηίξην TransPort, ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην θίπρνι ηνπ Άκζηεξληακ.[9]

Wizz Air
Η Wizz Air είλαη Οπγγξηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ρακεινχ θφζηνπο κε έδξα ηελ Βνπδαπέζηε.
Ιδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003. Ο ζηφινο ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 81 αεξνζθάθε. Δθηειεί
πηήζεηο ζε Δπξψπε, Ιζξαήι, θαη ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. H Wizz Air θαηέρεη έλαλ απφ ηνπο
πην ζπγρξφλνπο ζηφινπο αεξνζθαθψλ παγθνζκίσο.[10]

Norwegian
Η Norwegian Air Shuttle, γλσζηή θαη σο Norwegian, είλαη αεξνπνξηθή εηαηξεία ρακεινχ
θφζηνπο, ε κεγαιχηεξε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε. Πξνζθέξεη
πςειήο ζπρλφηεηαο πηήζεηο κεηαμχ ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, θαη ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο πηήζεηο
κεηαμχ άιισλ δηεζλψλ πξννξηζκψλ. Σν 2010 κεηέθεξε πάλσ απφ 13 εθαηνκκχξηα επηβάηεο πνπ ηεο
απέθεξαλ θέξδνο πάλσ απφ 8,6 δηζεθαηνκκχξηα Ννξβεγηθέο Κνξψλεο (NOK).H εηαηξία ηδξχζεθε
ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1993.[11]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο θαη πξννξηζκνχο ινηπφλ, θαηαγξάθακε θαζεκεξηλά ηελ ηηκή
ηνπ θάζε εηζηηήξηνπ μεθηλψληαο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηηο 15.05.2019 θαηαιήγνληαο ζε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξζφηεξε αλάιπζε αιιά θαη ζχγθξηζε ησλ
κεηαβνιψλ ησλ θαηαγξακκέλσλ ηηκψλ κε δηαθνξεηηθνχο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Οη ηξείο
θαηαιπηηθέο εκεξνκελίεο είλαη :




13.08.2019
10.09.2019
14.10.2019

Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θχιν Excel ζην φπνην
θάζε “θειί” εκθαλίδεηαη ε ηηκή ηνπ εθάζηνηε εηζηηήξηνπ. Οη ηηκέο ησλ εηζηηήξησλ θαηαγξάθνληαλ
θαζεκεξηλά θαη κάιηζηα ηελ ηδία ψξα (11.30 πκ.), έηζη ψζηε λα γίλνληαλ αληηιεπηέο θαη ηπρνχζεο
δηαθνξέο απφ κέξα ζε κέξα. Όηαλ θάπνην εηζηηήξην δελ ήηαλ πιένλ δηαζέζηκν, πηζαλφλ επεηδή ε
πηήζε ήηαλ πιήξεο, ζην “θειί‟‟ εηζαγφηαλ κία παχια ( - ) έηζη ψζηε λα κελ ππνινγίδεηαη ζηνπο
καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Η ηειηθή ηηκή ηνπ θάζε εηζηηήξηνπ ( επξψ) πξνθχπηεη πάληα απφ ηξείο
παξάγνληεο. Απηνί είλαη :




Σα λαχια, δειαδή ε βαζηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ απφ ηελ εηαηξεία
Φφξνη θαη ηέιε αεξνδξνκίνπ νη νπνίνη είλαη πάληα ζηαζεξνί θαη αιιάδνπλ απφ αεξνδξφκην ζε
αεξνδξφκην
Δπίλαπινο θαπζίκσλ . Σν χςνο ηνπ επίλαπινπ θαπζίκσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε κέζε
κεληαία ηηκή ησλ θαπζίκσλ γηα αεξνπνξηθή ρξήζε
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*Η θαζεκεξηλή παξαηήξεζε θαη ζπιινγή φισλ ησλ αεξνπνξηθψλ λαχισλ-δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ εξγαζία έγηλαλ απφ ηελ επίζεκε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο Google:

GOOGLE FLIGHTS
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Κεθάιαην 2o : ηαηηζηηθέο Αλαιύζεηο θαη Παξαηεξήζεηο
ην δεχηεξν θεθάιαην ,πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο εξγαζίαο, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε κειέηε
θαη αλάιπζε φισλ ησλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο 15/05/2019. Θπκίδνπκε ελ
ζπληνκία φηη ζα αζρνιεζνχκε αλαιπηηθά κε ηα παξαθάησ:








Διάρηζηε ηηκή εηζηηήξηνπ απφ ηελ αξρή θαηαγξαθήο έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηαμηδίνπ ή ηελ
εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο φισλ ησλ ζέζεσλ ηνπ αεξνζθάθνπο (κε δηαζέζηκν εηζηηήξην).
Παξάιιεια φηαλ παξαηεξείηαη ε ηηκή απηή ζα απνζεθεχνληαη νη κέξεο πνπ απνκέλνπλ κέρξη
ην ηαμίδη
Μεηαβνιή ηεο ηηκήο απφ ηελ πξψηε κέξα θαηαγξαθήο έσο θαη ηελ ηειεπηαία
Πνζνζηηαία κέηξεζε ηεο παξαπάλσ κεηαβνιήο
Πνζνζηηαία κέηξεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ πξηλ
απφ ηελ θαηαιπηηθή εκεξνκελία ηεο πηήζεο , ή ηελ εμάληιεζε ησλ δηαζέζηκσλ εηζηηήξησλ
Μέζε ηηκή εηζηηεξίνπ θάζε πηήζεο
Μεγαιχηεξε αχμεζε αιιά θαη πηψζε ηηκήο απφ κέξα ζε κέξα
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2.1 : Διάρηζηε ηηκή, αξηζκόο εκεξώλ πξηλ ηελ πηήζε
Ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ εξψηεκα γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηίδεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα
αεξνπνξηθφ ηαμίδη είλαη : “ Πνην είλαη ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ κπνξψ λα βξσ θαη πφζν θαηξφ
πξηλ ζα πξέπεη λα ην θιείζσ ; ”. Έλα αθφκε ζπλεζηζκέλν εξψηεκα είλαη : “ Ιζρχεη φηη φζν πην λσξίο
ην θιείζσ , ηφζν πην νηθνλνκηθφ ζα είλαη ; ” Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθφηεξα εηζηηήξηα
πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα θάζε πηήζε θαζψο θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ απνκέλεη κέρξη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε εθάζηνηε πηήζε ή λα εμαληιεζνχλ ηα δηαζέζηκα εηζηηήξηα. ην θεθάιαην ηξία ηεο
εξγαζίαο ζα αλαιπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο.
Γηα ην δξνκνιφγην Παρίζι-Βερολίνο, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην γηα ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13.08.2019 ήηαλ 40 επξώ απφ ηελ Easyjet θαη εληνπίζηεθε 68 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηαμηδηνχ. Αληίζηνηρα, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ πξνζθεξφηαλ απφ
ηελ Air France ήηαλ 95 επξώ θαη εληνπίζηεθε 130 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ.
Γηα ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.09.2019, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην απφ ηελ
Easyjet παξαηεξήζεθε ζηα 39 επξώ, 111 εκέξεο πξηλ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ, ελψ απφ ηελ
Air France 41 επξώ , 70 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Σέινο, γηα ην δξνκνιφγην
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14.10.19 ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ Easyjet ήηαλ 40 επξώ , 68 εκέξεο
πξηλ ηελ πηήζε ,ελψ απφ ηελ Air France 95 επξώ , 130 εκέξεο πξηλ ηελ πηήζε.
Γηα ην δξνκνιφγην Αθήνα-Ρώμη, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην γηα ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13.08.2019 ήηαλ 45 επξώ απφ ηελ Ryanair θαη εληνπίζηεθε 40 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηαμηδηνχ. Αληίζηνηρα, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ πξνζθεξφηαλ απφ
ηελ Aegean ήηαλ 92 επξώ θαη εληνπίζηεθε 52 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Γηα ην
δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.09.2019, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην απφ ηελ Ryanair
παξαηεξήζεθε ζηα 52 επξώ, 76 εκέξεο πξηλ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ, ελψ απφ ηελ Aegean 77
επξώ , 53 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Σέινο, γηα ην δξνκνιφγην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14.10.19 ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ Ryanair ήηαλ 25 επξώ , 89 εκέξεο πξηλ
ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηεξίσλ ,ελψ απφ ηελ Aegean 77 επξώ , 34 επίζεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε
ησλ εηζηηεξίσλ.
Γηα ην δξνκνιφγην Άμζηερνηαμ-Βαρκελώνη, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην γηα ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13.08.2019 ήηαλ 40 επξώ απφ ηελ Transavia θαη εληνπίζηεθε 44 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Αληίζηνηρα, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ πξνζθεξφηαλ απφ
ηελ ΚLM ήηαλ 100 επξώ θαη εληνπίζηεθε 61 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Γηα ην
δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.09.2019, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην απφ ηελ Transavia
παξαηεξήζεθε ζηα 51 επξώ, 61 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο, ελψ απφ ηελ KLM 109
επξώ , 53 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Σέινο, γηα ην δξνκνιφγην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14.10.19 ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ Transavia ήηαλ 46 επξώ , 28 εκέξεο
πξηλ ηελ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ ,ελψ απφ ηελ KLM 109 επξώ , 88 εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ.
Γηα ην δξνκνιφγην Αθήνα-Μιλάνο, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην γηα ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13.08.2019 ήηαλ 84 επξώ απφ ηελ Easyjet θαη εληνπίζηεθε 68 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο. Αληίζηνηρα, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ πξνζθεξφηαλ απφ ηελ
Aegean ήηαλ 132 επξώ θαη εληνπίζηεθε 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Γηα ην
δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.09.2019, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην απφ ηελ Easyjet
παξαηεξήζεθε ζηα 75 επξώ, 19 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ, ελψ απφ ηελ Aegean
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93 επξώ , 49 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Σέινο, γηα ην δξνκνιφγην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14.10.19 ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ Easyjet ήηαλ 77 επξώ , 73 εκέξεο πξηλ
ηελ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ ,ελψ απφ ηελ Aegean 78 επξώ , 124 εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ.
Γηα ην δξνκνιφγην Αθήνα-Λονδίνο, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην γηα ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13.08.2019 ήηαλ 70 επξώ απφ ηελ Wizz Air θαη εληνπίζηεθε 65 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Αληίζηνηρα, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ πξνζθεξφηαλ απφ
ηελ Aegean ήηαλ 167 επξώ θαη εληνπίζηεθε 57 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Γηα
ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.09.2019, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην απφ ηελ Wizz
Air παξαηεξήζεθε ζηα 90 επξώ, 51 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο , ελψ απφ ηελ
Aegean 167 επξώ , 92 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Σέινο, γηα ην δξνκνιφγην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14.10.19 ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ Wizz Air ήηαλ 20 επξώ , 96 εκέξεο
πξηλ ηελ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο ,ελψ απφ ηελ Aegean 62 επξώ , 120 εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ.
Γηα ην δξνκνιφγην Λονδίνο-Νέα Υόρκη, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην γηα ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13.08.2019 ήηαλ 287 επξώ απφ ηελ Norwegian θαη εληνπίζηεθε 66 εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Αληίζηνηρα, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην πνπ πξνζθεξφηαλ
απφ ηελ Virgin Atlantic ήηαλ 973 επξώ θαη εληνπίζηεθε 37 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ
εηζηηήξησλ. Γηα ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10.09.2019, ην νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην
απφ ηελ Norwegian παξαηεξήζεθε ζηα 152 επξώ, 84 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο ,
ελψ απφ ηελ Virgin Atlantic 970 επξώ , 106 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ. Σέινο,
γηα ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14.10.19 ε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ Norwegian ήηαλ
152 επξώ , 114 εκέξεο πξηλ ηελ απφ ηελ εκεξνκελία εμάληιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ ,ελψ απφ ηελ Virgin
Atlantic 970 επξώ , 113 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο.
Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηξείο πίλαθεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ειαρίζηεο ηηκήο έηζη ψζηε λα
έρνπκε θαη κηα απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξψηε ζηήιε αθνξά ηηο
ιεγφκελεο παξαδνζηαθέο εηαηξίεο θαη ε δεχηεξε ηηο αληίζηνηρεο ρακεινχ θφζηνπο. ηηο γξακκέο ησλ
πηλάθσλ θαηαγξάθνληαη νη ειάρηζηεο ηηκέο εηζηηεξίσλ θαη είλαη ηαμηλνκεκέλεο αλά εκεξνκελία ,
δειαδή ε πξψηε γξακκή αθνξά ηελ πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην, ε δεχηεξε ην
επηέκβξην θαη ε ηξίηε ηνλ Οθηψβξην. Αληίζηνηρα θάζε κία απφ ηηο δχν ζηήιεο αθνξά ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εθάζηνηε πηήζε. ηελ πξψηε ζηήιε θάζε πίλαθα
βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο εηαηξίεο , ελψ ζηε δεχηεξε απηέο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο. Γηα ηα
παξαπάλσ δξνκνιφγηα ινηπφλ, παξαηεξείηαη :

 Παξίζη-Βεξνιίλν:
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ΑIR FRANCE

EASYJET

90 €

40 €

41 €

39 €

95 €

40 €

Πίλαθαο 1 Διάρηζηεο Σηκήο γηα ηηο πηήζεηο Παξίζη-Βεξνιίλν

Παξαηεξείηαη πνιχ κεγάιε νκνηφηεηα ζηελ ειάρηζηε ηηκή φζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία ηεο
πηήζεο ή ηεο εμάληιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ. Μνλαδηθή δηαθνξά ε ειάρηζηε ηηκή πνπ αθνξά ηελ πηήζε
ηεο Air France ην επηεκβξίνπ (41 επξψ).

 Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε:

KLM

TRANSAVIA

100 €

40 €

109 €

51 €

109 €

46 €

Πίλαθαο 2 Διάρηζηεο Σηκήο γηα πηήζεηο Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε

ε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη απφιπηε νκνηφηεηα φζνλ αθνξά θαη ηηο ηξεηο
θαηαιπηηθέο εκεξνκελίεο πηήζεο ή εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εηζηηήξησλ ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ
θάζε εηζηηεξίνπ

 Λνλδίλν-Νέα Τόξθε:

Virgin Atlantic

Norwegian
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973 €

287 €

970€

152 €

970 €

152 €

Πίλαθαο 3 Διάρηζηεο Σηκήο γηα ηηο πηήζεηο
Λνλδίλν-Νέα Τόξθε

ε απηή ηελ πεξίπησζε επίζεο δηαπηζηψλεηαη κεγάιε νκνηφηεηα κεηαμχ ηεο ειαρίζηεο ηηκήο
ηνπ εηζηηήξηνπ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο. Μνλαδηθή δηάθνξα είλαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε φπνπ ε
ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο Norwegian ( LOW COST) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηεο ππφινηπεο δχν.
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2.2 : Μεηαβνιέο ηηκώλ, πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο
Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη ε κεηαβνιή πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα αεξνπνξηθφ
εηζηηήξην ζηελ ηηκή ηνπ απφ ηελ πξψηε κέξα θαηαγξαθήο έσο θαη ηελ ηειεπηαία , θαζψο θαη ε
έθθξαζε ηεο κεηαβνιήο απηήο ζε πνζνζηφ. Με απιά ιφγηα ηη δηαθνξά ζα έρεη ζε επξψ αλ θάπνηνο
επηιέμεη λα θιείζεη ην εηζηηήξην ηνπ δχν, ηξείο ή ηέζζεξηο κήλεο πξηλ ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία κέξα.
Δπηπξνζζέησο, επεηδή έρεη παξαηεξεζεί φηη ηε κεγαιχηεξε κεηαβνιή ηνπ έλα εηζηηήξην ηελ
παξνπζηάδεη πεξίπνπ 10 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη , έρεη ππνινγηζηεί θαη απηή ε πνζνζηηαία κεηαβνιή. Γηα
ηε κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απινί καζεκαηηθνί ηχπνη, νη νπνίνη
εηζήρζεθαλ σο ζπλαξηήζεηο ζην Excel. Αλ θαη έρνπλ ππνινγηζηεί νη ηηκέο γηα φιεο ηηο εκεξνκελίεο
ηαμηδίνπ ( Αχγνπζηνο, επηέκβξηνο, Οθηψβξηνο ),παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κφλνλ ηνπ Οθησβξίνπ
δηφηη ην θάζκα θαηαγξαθήο ήηαλ πην επξχ θαη ζα δψζεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ωζηφζν αλ θάπνηνο
επηζπκεί λα κειεηήζεη θαη ηηο ππφινηπεο κεηαβνιέο ζα κπνξεί ζην αξρείν Excel ζηνλ ελ ιφγσ
ζχλδεζκν ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ.xlsx .Σα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα ζα
θαηαγξαθνχλ ζην θεθάιαην ηξία.




Μεηαβνιή ηηκήο : ΣΔ– ΑΡ
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή :{ ( ΣΔ – ΑΡ ) / ( ΑΡ ) } * 100%
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ :{ (ΣΔ – ΓΣ) / (ΓΣ ) } *100%

Όπνπ: ΣE ,ηειηθή ηηκή
ΑΡ, αξρηθή ηηκή
ΓΣ , ε ηηκή δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηειηθή
Γηα ηα παξαθάησ δξνκνιφγηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην κελά Οθηψβξην, ν νπνίνο
ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα επηιερζεί έλαληη ησλ άιισλ δχν (Αχγνπζηνο θαη επηέκβξηνο), δηφηη
πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν εχξνο παξαηεξήζεσλ θαη ζα νδεγήζεη ζε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
Έρνπκε ινηπφλ θαηά ζεηξά ηα αθφινπζα δξνκνιφγηα :
Παξίζη-Βεξνιίλν
Air France




Μεηαβνιή ηηκήο : 837 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 881,1 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 151,2 %

Easyjet




Μεηαβνιή ηηκήο : 110€
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 275,0 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 167,9 %

Αζήλα-Ρώκε
Aegean
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Μεηαβνιή ηηκήο : 341 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 442,9 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 44,1 %

Ryanair




Μεηαβνιή ηηκήο : 231€
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 745,2 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 45,6 %

Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε
KLM




Μεηαβνιή ηηκήο : 518 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 475,2 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 106,9 %

Transavia




Μεηαβνιή ηηκήο : 79€
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 100,0 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 46,3 %

Αζήλα-Μηιάλν
Aegean




Μεηαβνιή ηηκήο : 267 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 342,3 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 14,6 %

Easyjet




Μεηαβνιή ηηκήο : 173€
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 160,2 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 47,1 %

Αζήλα-Λνλδίλν
Aegean




Μεηαβνιή ηηκήο : 429 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 443,3 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 0,0 %

Wizz Air




Μεηαβνιή ηηκήο : 220€
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 366,7 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : - 2,8 %
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Λνλδίλν-Νέα Τόξθε
Virgin Atlantic




Μεηαβνιή ηηκήο : 2178 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 222,7 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 88,6 %

Norwegian




Μεηαβνιή ηηκήο : 660 €
πλνιηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή : 349,2 %
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 10 εκεξψλ : 101,7 %

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη θάπνηα ελδεηθηηθνί πίλαθεο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ
κεηαβνιψλ. Οη πίλαθεο απηνί αθνξνχλ ηηο πηήζεηο : Παρίζι-Βερολίνο, Άμζηερνηαμ-Βαρκελώνη,
Λονδίνο-Νέα Τόρκη. ε απηνχο, θαηαγξάθνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πηήζεσλ. ηηο γξακκέο ησλ πηλάθσλ θαηαγξάθνληαη νη δεηνχκελεο ηηκέο θαη
είλαη ηαμηλνκεκέλεο αλά εκεξνκελία , δειαδή ε πξψηε γξακκή αθνξά ηελ πηήζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην, ε δεχηεξε ην επηέκβξην θαη ε ηξίηε ηνλ Οθηψβξην. Αληίζηνηρα
θάζε κία απφ ηηο δχν ζηήιεο αθνξά ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εθάζηνηε πηήζε.
ηελ πξψηε ζηήιε θάζε πίλαθα βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο εηαηξίεο , ελψ ζηε δεχηεξε απηέο ηνπ
ρακεινχ θφζηνπο. Γηα ηα παξαπάλσ δξνκνιφγηα ινηπφλ, παξαηεξείηαη :

 Παξίζη-Βεξνιίλν:

ΑIR FRANCE

EASYJET

331 €

108 €

561 €

106 €

837 €

110 €

Πίλαθαο 4 Μεηαβνιήο Σηκώλ γηα ηηο πηήζεηο Παξίζη-Βεξνιίλν

Γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηελ Easyjet ( LOW COST), παξαηεξνχκε απφιπηε
νκνηνκνξθία θαη γηα ηξεηο θαηαιπηηθέο εκεξνκελίεο. Με πην απιά ιφγηα ε κεηαβνιή πνπ παξνπζηάδεη
ε ηηκή ηνπ εηζηηήξηνπ είλαη ζρεδφλ ηδία γηα κειέηε ηξηψλ, ηεζζάξσλ θαη πέληε κελψλ . Αληηζέησο , γηα
ηελ Air France παξαηεξνχκε φηη φζν κεγαιχηεξν ήηαλ ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε πηήζε ηφζν κεγαιχηεξε κεηαβνιή παξνπζίαδε ε ηηκή ηνπ εηζηηήξηνπ. Πην απιά ε κεηαβνιή πνπ
παξνπζηάζηεθε κέρξη ην κήλα Αχγνπζην ήηαλ πην κηθξή απφ εθείλε πνπ παξνπζηάζηεθε κέρξη ην
κήλα επηέκβξην πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ήηαλ πην κηθξή απφ εθείλε πνπ παξνπζηάζηεθε ην κήλα
Οθηψβξην.
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 Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε:

KLM

Transavia

260 €

61 €

267 €

60 €

518 €

79 €

Πίλαθαο 5 Μεηαβνιήο Σηκώλ γηα ηηο πηήζεηο Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε

ε απηή ηελ πεξίπησζε επίζεο παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξφηεηα φζν αθνξά ηελ κεηαβνιή ηεο
ηηκήο ηνπ εηζηηήξηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ γηα ηα ηξία δξνκνιφγηα ησλ ηξηψλ δηαδνρηθψλ κελψλ πνπ
εθηειεί ε LOW COST Transavia. Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβνιή απφ ηηο 15.05.2019 κέρξη ηηο
13.08.19 ππνινγίζηεθε ζηα 61 επξψ ,ελψ απφ ηελ ηδία εκεξνκελία κέρξη θαη ηηο εκεξνκελίεο
10.09.2019 θαη 14.10.2019 ππνινγίζηεθε 60 θαη 79 επξψ αληίζηνηρα. Γηα ηα ηξία δξνκνιφγηα πνπ
εθηειεί ε KLM παξαηεξείηαη παξφκνηα κεηαβνιή ζηα δχν πξψηα (Απγνχζηνπ θαη επηεκβξίνπ), ελψ
απηφ ηνπ Οθηψβξηνπ παξνπζηάδεη αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηα πξνεγνχκελα δχν.

 Λνλδίλν-Νέα Τόξθε:

Virgin Atlantic

Norwegian

751 €

286 €

1004 €

300 €

3156 €

660 €

Πίλαθαο 6 Μεηαβνιήο Σηκώλ γηα ηηο πηήζεηο Λνλδίλν-Νέα Τόξθε

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνκνξθία φζνλ
αθνξά ηηο κεηαβνιέο ησλ εηζηηήξησλ νχηε γηα ηελ Norwegian νχηε γηα ηελ Virgin Atlantic. Ίζσο ην
κνλαδηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί εδψ είλαη φηη νη κεηαβνιέο πνπ παξνπζηαζηήθαλ γηα ην
ηαμίδη ηνπ Αχγνπζηνπ θαη ηνπ επηεκβξίνπ φζνλ αθνξά ηελ Norwegian είραλ παξφκνηα ηηκή.
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2.3 : Μέζε ηηκή εηζηηεξίνπ
Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζηαηηζηηθφ ζηνηρεηφ θαηλνκεληθά δελ παξνπζηάδεη ηφζν ελδηαθέξνλ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο επξχηεξεο
“ζπκπεξηθνξάο‟‟ πνπ παξνπζηάδεη έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Γηα
παξάδεηγκα έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε αλ απηή ε κέζε ηηκή παξνπζηάδεηαη πεξίπνπ ζηα κηζά
ηεο ρξνληθήο θαηαγξαθήο ησλ πηήζεσλ. Δπίζεο έρεη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί αλ ε κέζε ηηκή ησλ
ίδησλ πηήζεσλ εθπιεξσκέλσλ απφ ηηο ίδηεο εηαηξίεο αιιάδεη αλάινγα κε ην ρξνληθά πεξηζψξην θάζε
πηήζεο. Γηα παξάδεηγκα , ζηελ πηήζε Αζήλα-Ρψκε θαη αξρίδνληαο λα θαηαγξάθνπκε εηζηηήξηα απφ ην
Μάην, ζα είλαη παξφκνηα ε κέζε ηηκή αλ ην ηαμίδη πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Αχγνπζην, ην επηέκβξην ή
ηνλ Οθηψβξην. Παξαθάησ παξαηίζεληαη φιεο ηηκέο πνπ ππνινγηζηήθαλ γηα φιεο ηηο πηήζεηο θαη γηα
ηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο κήλεο εθηέιεζεο ησλ πηήζεσλ, ηαμηλνκψληαο αλά δξνκνιφγην.
Παξίζη-Βεξνιίλν


Αύγοσζηος :Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Air France είλαη 160,3 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Easyjet είλαη 69,8 €


επηέμβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Air France είλαη 153,1 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Easyjet είλαη 50,2 €


Οκηώβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Air France είλαη 165,0 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Easyjet είλαη 57,3 €
Αζήλα-Ρώκε


Αύγοσζηος :Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 114,0 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Ryanair είλαη 96,3 €


επηέμβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 144,0 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Ryanair είλαη 104,4 €


Οκηώβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 118,9 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Ryanair είλαη 66,0 €
Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε


Αύγοσζηος :Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ KLM είλαη 137,2 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Transavia είλαη 48,3 €


επηέμβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ KLM είλαη 147,4 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Transavia είλαη 69,1 €


Οκηώβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ KLM είλαη 169,5 €
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Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Transavia είλαη 82,6 €
Αζήλα-Μηιάλν


Αύγοσζηος :Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 142,6 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Easyjet είλαη 114,7 €


επηέμβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 156,2 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Easyjet είλαη 114,1 €


Οκηώβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 133,6 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Easyjet είλαη 115,3 €
Αζήλα-Λνλδίλν


Αύγοσζηος :Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 204,2 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Wizz Air είλαη 115,3 €


επηέμβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 257,6 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Wizz Air είλαη 154,7 €


Οκηώβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Aegean είλαη 173,5 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Wizz Air είλαη 73,8 €
Λνλδίλν-Νέα Τόξθε


Αύγοσζηος :Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Virgin Atlantic είλαη 1253,0 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Norwegian είλαη 361,5 €


επηέμβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Virgin Atlantic είλαη 1379,1 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Norwegian είλαη 185,2 €


Οκηώβριος : Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Virgin Atlantic είλαη 1431,4 €

Η κέζε ηηκή γηα ηα εηζηηήξηα απφ ηελ Norwegian είλαη 228,1 €
Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, έηζη θαη ηψξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πίλαθεο γηα ηελ
νπηηθή απεηθφληζε ησλ κέζσλ ηηκψλ δηαθνξεηηθψλ πηήζεσλ. Σα δξνκνιφγηα πνπ επηιέρηεθαλ
ελδεηθηηθά είλαη: Παρίζι-Βερολίνο, Άμζηερνηαμ-Βαρκελώνη, Λονδίνο-Νέα Τόρκη. ηηο γξακκέο ησλ
πηλάθσλ θαηαγξάθνληαη νη κέζεο ηηκέο εηζηηεξίσλ θαη είλαη ηαμηλνκεκέλεο αλά εκεξνκελία , δειαδή
ε πξψηε γξακκή αθνξά ηελ πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Αχγνπζην, ε δεχηεξε ην επηέκβξην
θαη ε ηξίηε ηνλ Οθηψβξην. Αληίζηνηρα θάζε κία απφ ηηο δχν ζηήιεο αθνξά ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία
πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εθάζηνηε πηήζε. ηελ πξψηε ζηήιε θάζε πίλαθα βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο
εηαηξίεο , ελψ ζηε δεχηεξε απηέο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο. Γηα ηα παξαπάλσ δξνκνιφγηα ινηπφλ,
παξαηεξείηαη :
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 Παξίζη-Βεξνιίλν:

Air France

Easyjet

160,3 €

69,8 €

153,1 €

50,2 €

165 €

57,3 €

Πίλαθαο 7 Μέζεο Σηκήο γηα ηηο πηήζεηο Παξίζη-Βεξνιίλν

Παξαηεξείηαη ζρεδφλ απφιπηε νκνηφηεηα ζηηο κέζεο ηηκέο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πηήζεσλ ηφζν γηα ηελ Air France φζν θαη γηα ηελ Easyjet.

 Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε:

KLM

Transavia

137,2 €

48,3 €

147,4 €

69,1 €

169,5 €

82,6 €

Πίλαθαο 8 Μέζεο Σηκήο γηα ηηο πηήζεηο Άκζηεξληακ-Βαξθειώλε

Παξαηεξείηαη αξθεηά κεγάιε νκνηφηεηα ζηηο κέζεο ηηκέο θαη γηα ηνπο ηξεηο κήλεο
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πηήζεσλ. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο KLM φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Transavia θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θιηκαθνχκελε αχμεζε απφ κελά ζε κελά ζηε κέζε ηηκή ηνπ θάζε
εηζηηήξηνπ.

 Λνλδίλν-Νέα Τόξθε:
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Virgin Atlantic

Norwegian

1253 €

361,5 €

1379,1 €

185,2 €

1431,4 €

228,1 €

Πίλαθαο 9 Μέζεο Σηκήο γηα ηηο πηήζεηο Λνλδίλν-Νέα Τόξθε

ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην φζνλ αθνξά ηε LOW COST Norwegian δελ παξαηεξείηαη
ηδηαίηεξε νκνηφηεηα απφ κελά ζε κελά , ίζσο ε κνλαδηθή παξαηήξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη εδψ
είλαη φηη γηα ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηέκβξην θαη ην αληίζηνηρν ηνλ Οθηψβξην πνπ
έρνπλ ζρεηηθά φκνηα κέζε ηηκή. Γηα ηελ Virgin Atlantic θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα κηα θιηκαθσηή
αχμεζε γηα ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο.
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2.4 : Μέγηζηεο απμήζεηο θαη κεηώζεηο ηηκώλ από κέξα ζε κέξα
Ίζσο έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ππφ πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα καο απαζρνιήζεη θαη λα καο
δψζεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα είλαη ε κεγαιχηεξε άλνδνο αιιά θαη πηψζε ζηελ ηηκή ηνπ πνπ
κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα εηζηηήξην απφ εκέξα ζε εκέξα, θαζψο θαη πφζεο εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη
παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή απηή. Οη ηηκέο αιιάδνπλ ιφγσ ηεο δήηεζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο..
Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο εκεξνκελίεο πνπ εμ‟αξρήο έρνπλ πςειή ηηκή ζηα εηζηηήξηα. Απηέο είλαη
νη πεξίνδνη ησλ δηαθνπψλ, ην θαινθαίξη θαζψο θαη νη Δζληθέο ενξηέο θάζε ρψξαο. Μεξηθέο θνξέο
φκσο ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη άιινη ιφγνη πνπ δελ γίλνληαη αληηιεπηνί κε ηελ πξψηε καηηά θαη κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ ζηα αεξνπνξηθά. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο δηφηη είλαη πηζαλφ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ λα βξίζθεηαη ζην εκεξνιφγην θάπνηα αξγία. Γεληθά, απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ
ηηκή κίαο πηήζεο είλαη ε δήηεζε ησλ πειαηψλ αιιά θαη ηα πξνβιεπφκελα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Αλ
ινηπφλ παξαηεξεζεί κηα μαθληθή πηψζε ηηκήο ζηα εηζηηήξηα πνπ πξνζθέξεη ε εθάζηνηε εηαηξία είλαη
πηζαλφ ε πιεξφηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ λα είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ αλακέλεη ε εηαηξία. Αλ
αληίζεηα έλα εηζηηήξην παξνπζηάζεη κεγάιε αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα
απηφ ζα είλαη κάιινλ δηφηη ε πιεξφηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε ζρέζε κε απηφ
πνπ αλακέλεη ε εηαηξία θαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ απνκέλεη κέρξη ηελ πηήζε. Απηφο
είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο ηηκψλ ηηο παξαηεξνχκε ιίγεο κέξεο ή αθφκα θαη ηελ
πξνεγνχκελε κέξα απφ απηή ηνπ ηαμηδίνπ, ζην ρξνληθφ ζεκείν δειαδή ζην νπνίν ε πιεξφηεηα ηνπ
αεξνζθάθνπο απμάλεηαη ζην κέγηζην ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. Ωζηφζν θάπνηεο ιίγεο
θνξέο είλαη πηζαλφ έλα εηζηηήξην ηηο ηειεπηαίαο ζηηγκήο λα είλαη πην νηθνλνκηθφ ζε ζρέζε κε ηεο
πξνεγνχκελεο εκέξαο , ιφγσ θάπνηαο αθχξσζεο θαη πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα πξνζθέξεη κηα
δειεαζηηθή ηηκή γηα λα αληηθαηαζηάζεη άκεζα ηελ θελή ζέζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη κεγαιχηεξεο
πηψζεηο ηηκψλ θαηαγξάθνληαη ζπλήζσο αξθεηέο εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη φηαλ ε εηαηξία παξαηεξεί φηη ε
πιεξφηεηα γηα ηαμίδη ηεο δελ απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κεηψλεη ηελ ηηκή ηνπ
εηζηηήξηνπ ζαλ έλα δέιεαξ γηα ηνλ ηαμηδηψηε-πειάηε. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα ππάξρνπλ θαη
εμαηξέζεηο. Παξαθάησ βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία φπσο θαηαγξάθεθαλ γηα θάζε πηήζε κε θαηαιπηηθή
εκεξνκελία ζηηο 14.10.2019.






Γηα ην δξνκνιφγην Παξίζη-Βεξνιίλν, φζνλ αθνξά ηελ Air France ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο
απφ ηελ κηα εκέξα ζηελ άιιε παξαηεξήζεθε ζηα 489 €, κία εκέξα πξηλ ην ηαμίδη (ηελ ίδηα
κέξα πνπ εμαληιήζεθαλ ηα εηζηηήξηα).Αληηζέησο ε κεγαιχηεξε πηψζε ηηκήο παξαηεξήζεθε
ζηα 60 € θαη 58 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Γηα ηελ ίδηα πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε LOW
COST Easyjet ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ ηε κία εκέξα ζηελ επφκελε παξαηεξήζεθε
ζηα 37 € θαη 5 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη , ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε πνπ δέρζεθε ε ηηκή ηνπ ηδίνπ
εηζηηήξηνπ είλαη 12 € θαη 13 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη.
Γηα ην δξνκνιφγην Αζήλα-Ρψκε, φζνλ αθνξά ηελ Aegean ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ
ηελ κηα εκέξα ζηελ άιιε παξαηεξήζεθε ζηα 64 €, κία εκέξα πξηλ ην ηαμίδη (ηελ ίδηα κέξα
πνπ εμαληιήζεθαλ ηα εηζηηήξηα).Αληηζέησο ε κεγαιχηεξε πηψζε ηηκήο παξαηεξήζεθε ζηα 19
€ θαη 52 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Γηα ηελ ίδηα πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε LOW COST
Ryanair ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ ηε κία εκέξα ζηελ επφκελε παξαηεξήζεθε ζηα 82 €
θαη 3 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη , ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε πνπ δέρζεθε ε ηηκή ηνπ ηδίνπ
εηζηηήξηνπ είλαη 51 € θαη 8 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη.
Γηα ην δξνκνιφγην Ακζηεξληακ-Βαξθειψλε, φζνλ αθνξά ηελ KLM ε κεγαιχηεξε αχμεζε
ηηκήο απφ ηελ κηα εκέξα ζηελ άιιε παξαηεξήζεθε ζηα 129 €, 3 εκέξεο πξηλ ην
ηαμίδη.Αληηζέησο ε κεγαιχηεξε πηψζε ηηκήο παξαηεξήζεθε ζηα 21 € θαη 131 εκέξεο πξηλ ην
ηαμίδη. Γηα ηελ ίδηα πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε LOW COST Transavia ε κεγαιχηεξε
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αχμεζε ηηκήο απφ ηε κία εκέξα ζηελ επφκελε παξαηεξήζεθε ζηα 59 € θαη 5 εκέξεο πξηλ ην
ηαμίδη , ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε πνπ δέρζεθε ε ηηκή ηνπ ηδίνπ εηζηηήξηνπ είλαη 15 € θαη
βξέζεθε ηελ εκέξα ηνπ ηαμηδηνχ.
Γηα ην δξνκνιφγην Αζήλα-Μηιάλν, φζνλ αθνξά ηελ Aegean ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ
ηελ κηα εκέξα ζηελ άιιε παξαηεξήζεθε ζηα 145 €, 19 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Αληηζέησο ε
κεγαιχηεξε πηψζε ηηκήο παξαηεξήζεθε ζηα 55 € θαη 9 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Γηα ηελ ίδηα
πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε LOW COST Easyjet ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ ηε
κία εκέξα ζηελ επφκελε παξαηεξήζεθε ζηα 94 € θαη 18 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη , ελψ ε
κεγαιχηεξε πηψζε πνπ δέρζεθε ε ηηκή ηνπ ηδίνπ εηζηηήξηνπ είλαη 37 € θαη βξέζεθε 9 εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο.
Γηα ην δξνκνιφγην Αζήλα-Λνλδίλν, φζνλ αθνξά ηελ Aegean ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ
ηελ κηα εκέξα ζηελ άιιε παξαηεξήζεθε ζηα 113 €, 14 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Αληηζέησο ε
κεγαιχηεξε πηψζε ηηκήο παξαηεξήζεθε ζηα 37 € θαη 134 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη. Γηα ηελ ίδηα
πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε LOW COST Wizz Air ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ
ηε κία εκέξα ζηελ επφκελε παξαηεξήζεθε ζηα 128 € θαη 10 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη , ελψ ε
κεγαιχηεξε πηψζε πνπ δέρζεθε ε ηηκή ηνπ ηδίνπ εηζηηήξηνπ είλαη 30 € θαη βξέζεθε 12 εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο.
Γηα ην δξνκνιφγην Λνλδίλν –Νέα Τφξθε, φζνλ αθνξά ηελ Virgin Atlantic ε κεγαιχηεξε
αχμεζε ηηκήο απφ ηελ κηα εκέξα ζηελ άιιε παξαηεξήζεθε ζηα 1331 €, κία εκέξα πξηλ ην
ηαμίδη. Αληηζέησο ε κεγαιχηεξε πηψζε ηηκήο παξαηεξήζεθε ζηα 110 € θαη 79 εκέξεο πξηλ ην
ηαμίδη. Γηα ηελ ίδηα πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε LOW COST Norwegian ε
κεγαιχηεξε αχμεζε ηηκήο απφ ηε κία εκέξα ζηελ επφκελε παξαηεξήζεθε ζηα 358 € θαη 3
εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη , ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε πνπ δέρζεθε ε ηηκή ηνπ ηδίνπ εηζηηήξηνπ
είλαη 22 € θαη βξέζεθε 120 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πηήζεο.
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Κεθάιαην 3 o : Γεληθέο Παξαηεξήζεηο- πκπεξάζκαηα-πκβνπιέο
ην θεθάιαην απηφ ηεο εξγαζίαο ζα παξαζέζνπκε φια ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο , ζα δηεξεπλήζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα απηά θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε κεξηθέο
άπιεο ζπκβνπιέο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή ρξήζε. Θα έγηλε αληηιεπηφ θαη απφ
ηνπο αλαγλψζηεο φηη ζε γεληθή βάζε φια ηα εηζηηήξηα πνπ πξνζέθεξαλ νη LOW COST εηαηξίεο ήηαλ
αξθεηά νηθνλνκηθφηεξα ζε φιε ηε δηάξθεηα παξαηεξήζεηο ησλ ηηκψλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο
πηήζεο. Πνιινί αλαξσηηνχληαη πσο απηψλ ησλ εηδψλ νη εηαηξίεο δηαηεξνχλ ηφζν ρακειά ηελ ηηκή ησλ
εηζηηεξίσλ θαη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηφζν δπλακηθή παξνπζία ζηνλ ρψξν. Η πνιηηηθή ησλ ρακεινχ
θφζηνπο αεξνκεηαθνξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηηκνινγηαθφ κνηίβν. Αξρηθά,
νξγαλψλνπλ πνιιά δξνκνιφγηα γηα κηα δηαδξνκή ψζηε έρνπλ ηνλ βαζηθφ λαχιν ζε ρακειά 32 επίπεδα
θαη ζε κεγάιν αξηζκφ. Υξεζηκνπνηνχλ δεπηεξεχνληα αεξνδξφκηα (secondary airports) ηα νπνία
πξνζθέξνπλ ρακεινχο θφξνπο αεξνδξνκίνπ θαη έηζη ε ηειηθή ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή. πλεπψο,
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλαο αθφκα εμσηεξηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηνπ λαχινπ είλαη ν
θφξνο ηνπ αεξνδξνκίνπ. Ωζηφζν, αθνχ ην επίπεδν ηνπ ηέινπο είλαη αλάινγν ηνπ αεξνδξνκίνπ, είλαη
ζηελ επρέξεηα ηεο θάζε εηαηξίαο λα επηιέμεη ην αεξνδξφκην άξα θαη ηνλ θφξν. Δπηπξνζζέησο,
ρξεζηκνπνηνχλ ηδίνπ ηχπνπ αεξνπιάλα θαη απφ ηα νπνία επηδηψθνπλ πςειή αμηνπνίεζε, δειαδή ηα
ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο θνξέο. Τπεξεζίεο φπσο δσξεάλ βαιίηζα, επηινγή ζέζεσλ ή πξνζθνξά
θεξαζκάησλ ελ‟ ψξα ηεο πηήζεο δελ πξνζθέξνληαη θαη ε ηηκή παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα. Οη
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρακεινχ θφζηνπο παξέρνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο κε επηπιένλ ρξέσζε ζηελ
ηειηθή ηηκή. Έλα πξώην ινηπόλ θαη αλακελόκελν ζπκπέξαζκα είλαη όηη γηα ηνπο παξαπάλσ
ιόγνπο νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ρακεινύ θόζηνπο δηαζέηνπλ ζρεδόλ πάληα νηθνλνκηθόηεξα
εηζηηήξηα.
Απφ ηηο θαηαγξαθέο θαη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κπνξεί λα πξνθχςεη έλα δεχηεξν
ζπκπέξαζκα πνπ αθνξά ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κηαο πηήζεο θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο ή φρη κε ηελ
ηηκή ηνπ εηζηηήξηνπ. Με κηα πξψηε ζθέςε απηά ζα έπξεπε λα είλαη αιιειέλδεηα , κε απιά ιφγηα φζν
πην καθξηά επηζπκνχκε λα ηαμηδέςνπκε ηφζα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα δαπαλήζνπκε γηα
ηελ αγνξά ηνπ εηζηηήξηνπ. Να ππελζπκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ηα λαχια ηνπ εηζηηεξίνπ δελ
εμαξηψληαη κφλν απφ ηα θαχζηκα πνπ ζα ρξεηαζηεί έλα αεξνζθάθνο πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ην
δξνκνιφγην ηνπ. Δπνκέλσο ε απφζηαζε κεηαμχ δχν αεξνδξνκίσλ ζπκβάιεη θαηά έλα πνζνζηφ ζηε
δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηήξηνπ (κεγαιχηεξε απφζηαζε , πεξηζζφηεξα θαχζηκα άξα θαη
αθξηβφηεξν εηζηηήξην) , αιιά δελ είλαη απαξαίηεην , φπσο θαίλεηαη μεθάζαξα θαη απφ ην πξνεγνχκελν
θεθάιαην, φηη κεγαιχηεξε απφζηαζε ζεκαίλεη απηφκαηα θαη αθξηβφηεξν εηζηηήξην. Έλα δεύηεξν
ινηπόλ ζπκπέξαζκα, ην νπνίν ηζρύεη θαη γηα ηηο εηαηξίεο ρακεινύ θόζηνπο θαη γηα ηηο
παξαδνζηαθέο εηαηξίεο, είλαη όηη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε άξα θαη ν θαζαξόο ρξόλνο πηήζεο
δελ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ ηηκή ελόο αεξνπνξηθνύ εηζηηήξηνπ.
Έλα αθφκα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο ιφγσ ηεο
πξαθηηθήο αμίαο πνπ απνθηάεη είλαη ην ρξνληθφ ζεκείν ζην ζεκείν θάπνηνο κπνξεί λα θιείζεη ην
νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην. Γεληθά ππάξρνπλ αξθεηνί δηαδεδνκέλνη κχζνη γηα απηφ ην ζέκα. Ο πξψηνο
θαη βαζηθφηεξνο κχζνο πνπ δελ ηζρχεη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο καο,
είλαη φηη φζν λσξίηεξα θιείζεη θάπνηνο έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην, ηφζν πην νηθνλνκηθά ζα ην
πιεξψζεη. Απηφ κπνξεί λα ηζρχεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ή γηα νξηζκέλεο πξνζθνξέο, σζηφζν
γεληθά δελ ηζρχεη. Γεχηεξνο κχζνο ζρεηηθά κε ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα είλαη φηη αλ ππάξρεη θάπνηα
ελδηάκεζε ζηάζε κε αιιαγή αεξνπιάλνπ κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ, ηφηε ην εηζηηήξην ζα είλαη
πάληνηε θζελφηεξν. Σν βαζηθφ θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη αλ ε ηηκή κε ελδηάκεζε ζηάζε ζα είλαη
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θζελφηεξε ή φρη είλαη αλ ε κνλαδηθή εηαηξεία πνπ εθηειεί ην δξνκνιφγην απεπζείαο είλαη ρακεινχ
θφζηνπο, ηφηε ην πηζαλφηεξν είλαη ην εηζηηήξην κε ελδηάκεζε ζηάζε απφ άιιε εηαηξεία λα είλαη
αθξηβφηεξν. Σξίηνο κχζνο είλαη πσο αλ παξακείλεη ν ηαμηδηψηεο ζηνλ ηφπν δηαθνπψλ ην
αββαηνθχξηαθν, ηφηε ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην ζα είλαη αθξηβφηεξν. Κάηη ηέηνηα δελ παξαηεξήζεθε
απφ ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε. Σέηαξηνο κχζνο είλαη πσο ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα είλαη
πάληνηε θζελφηεξα ηηο Σξίηεο. Η πηήζεηο πνπ θαηαγξάςακε γηα ηελ Σξίηε 13.08.2019, δελ
επηβεβαίσζαλ θάηη ηέηνηα ,αληηζέησο ην δηέςεπζαλ. Σν εξψηεκα σζηφζν παξακέλεη, πφηε κπνξεί
θάπνηνο λα θιείζεη ην πην νηθνλνκηθφ εηζηηήξην, δηαθέξεη απηφ ην ρξνληθφ πεξηζψξην αλ πξφθεηηαη γηα
LOW COST εηαηξία; χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ακεξηθαληθνχ δηαδηθηπαθνχ πξαθηνξείνπ ηαμηδηψλ
Cheap Air, πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Μάξηην θαη βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία απφ 917 εθαη. εηζηηήξηα πνπ
εθδφζεθαλ ζε νθηψ ρηιηάδεο αγνξέο. Σν ηδαληθφ δηάζηεκα γηα λα πεηχρεη θαλείο ηε θζελφηεξε ηηκή
αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ είλαη λα ην θιείζεη θαηά κέζνλ φξν 76 εκέξεο πξνηνχ πξαγκαηνπνηήζεη ην
ηαμίδη. Η έξεπλα καο απέδσζε ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηε κεγαιχηεξε εξεπλά πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί παγθνζκίσο, κε κνλαδηθή δηαθνξά φηη ζηελ εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα
δηαρσξηζηεί ην ζπκπέξαζκα αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο ρακεινχ θφζηνπο θαη ηηο ιεγφκελεο παξαδνζηαθέο.
Έλα ηξίην ινηπόλ ζπκπέξαζκα είλαη όηη γηα ηηο παξαδνζηαθέο εηαηξίεο ην νηθνλνκηθόηεξν
εηζηηήξην βξίζθεηαη θαηά κέζν όξν 75 εκέξεο πξηλ από ηελ πηήζε , ελώ γηα ηηο εηαηξίεο ρακεινύ
θόζηνπο βξίζθεηαη θαηά κέζν όξν 69 εκέξεο πξηλ από ηελ πηήζε.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη ηηκέο αιιάδνπλ θαζεκεξηλά ιφγσ ηεο δήηεζεο θαη ηεο
δηαζεζηκφηεηαο. Μάιηζηα έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο φπνπ ηα λαχια ελφο εηζηηεξίνπ έρνπλ
αιιάμεη αθφκα θαη ηέζζεξηο θνξέο ηελ ίδηα κέξα, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή κε άιια ιφγηα λα πνχκε φηη ε
πξνζθνξά, δήηεζε θαη ηηκνιφγεζε ησλ εηζηηεξίσλ είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο. ην δεχηεξν
θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ ηηκή ηνπο ηα εηζηηήξηα απφ ηελ
πξψηε εκέξα θαηαγξαθήο έσο θαη ηελ εκέξα ηεο πηήζεο ή εμάληιεζεο ησλ εηζηηεξίσλ, θαζψο επίζεο
θαη ζηε κεηαβνιή πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο δέθα ηειεπηαίεο εκέξεο. Δίλαη πξνθαλέο θαη ινγηθφ φηη ε
κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο πηήζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ εηαηξηψλ ήηαλ παξφκνηα κε απηή πνπ
παξαηεξήζεθε ζηηο αληίζηνηρεο ρακεινχ θφζηνπο. Η εμήγεζε γηα απηφ πνπ κφιηο αλαθέξζεθε είλαη
φηη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ζηηο παξαδνζηαθέο εηαηξίεο μεθηλνχζε απφ κία πςειή ηηκή θαη θαηέιεγε,
ζρεδφλ πάληα, ζε κηα αξθεηά πςειφηεξε. Αλάινγε κεηαβνιή σζηφζν παξαηεξήζεθε θαη ζηηο LOW
COST εηαηξίεο φπνπ ηα λαχια μεθηλνχζαλ απφ κία ζρεηηθά ρακειή ηηκή θαη θαηέιεγαλ δέθα εκεξψλ
κέρξη ηελ πηήζε ή ηελ εμάληιεζε ησλ εηζηηήξησλ, ην πνζνζηφ κεηαβνιήο πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ
πνιχ κεγάιν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Έλα ηέηαξην ινηπόλ ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε
κεηαβνιή ηνπ εηζηηεξίνπ όζν πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ηεο πηήζεο απμάλεηαη, ζπλεπώο αλ γηα
παξάδεηγκα έρνπκε επηιέμεη κηα πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δέθα εκέξεο ηδαληθό ζα είλαη λα
αγνξάζνπκε ηα εηζηηήξηα ηεο πηήζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, θαζώο εκέξα κε ηελ εκέξα ε ηηκή
ηνπο ζα απνθηά δπζαλάινγα αύμνληα ξπζκό. Να ζεκεησζεί εδώ όηη ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο ε
κεηαβνιή ηεο ηηκήο ήηαλ πξνο όθεινο ηνπ ηαμηδηώηε, θαζώο ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ κεηώζεθε ζε
έλα ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ην ηαμίδη. Σν πνζνζηό ησλ πηήζεσλ πνπ ζπλέβε απηό, δελ
μεπεξλάεη ην 2,77 %.
Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεζφδσλ ηηκνιφγεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ
εηζηηεξίσλ απνηειεί ε πνιππινθφηεηα πνπ ηηο δηέπεη. Οη παξαδνζηαθέο ηαθηηθέο ηηκνιφγεζεο
κεηαβάιινληαη γξήγνξα θαη κεηακνξθψλνληαη ζε φιν έλα θαη πην ζχλζεηε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο πνπ
έρεη ζθνπφ ζηε ζσζηή δηαπξαγκάηεπζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Παξάιιεια, ην χςνο
ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδά ψζηε λα απνηειεί πεγή εζφδσλ
γηα ηελ εηαηξία, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ επηβάηεο, κε δηάθνξεο
ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ, πξνψζεζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πσιήζεσλ θαη επηθνηλσληψλ. Παξάγνληεο πνπ

~ 26 ~

επεξεάδνπλ ηελ ηηκνιφγεζε ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ
ή/θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο (δειαδή παξάγνληεο πνπ είηε αθνξνχλ ηνλ
ελδνεπηρεηξεζηαθφ είηε ην εμσεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο). Μεξηθνί απφ απηνχο, κπνξεί
λα είλαη πξνζσξηλνί (θεξ‟ εηπείλ επνρηθφηεηα), αιιά αθφκα θαη ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο. Γίλεηαη
εχθνια αληηιεπηφ φηη νη παξάγνληεο απηνί είλαη αζηάζκεηνη θαη εχθνια κεηαβαιιφκελνη θαη σο εθ
ηνχηνπ ε ηηκή ελφο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ κπνξεί αλάινγα θαη κε ηελ πεξίνδν πνπ βξηζθφκαζηε
ρξνληθά ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη είλαη πηζαλφ λα απμεζεί ή λα κεησζεί εληειψο μαθληθά. ην δεχηεξν
θεθάιαην αζρνιεζήθακε κε ηε κεγαιχηεξε άλνδν ή πηψζε πνπ κπνξεί λα έρεη έλα εηζηηήξην ζηελ
ηηκή ηνπ θαζψο θαη πφηε ζπλήζσο απηφ ζπκβαίλεη. Καηαιήμακε ινηπόλ ζε έλα πέκπην ζπκπέξαζκα
θνηλό ηόζν γηα ηηο εηαηξίεο ρακεινύ θόζηνπο όζν θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο εηαηξίεο , ζύκθσλα
κε ην νπνίν , ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε κεγαιύηεξε αύμεζε ζηελ ηηκνιόγεζε ηνπ
εηζηηεξίνπ(από ηε κία εκέξα ζηελ επόκελε) παξνπζηάδεηαη ιίγεο ή κία κέξα πξηλ ην ηαμίδη , ζε
πνζνζηό πεξίπνπ 66,7 %.
Πιεζηάδνληαο πξνο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε κεξηθέο
ζχληνκεο ζπκβνπιέο πνπ βαζίδνληαη ηφζν ζηε δηθή καο έξεπλα φζν θαη ζε επξχηεξεο κειέηεο πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη απνθηνχλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαη πξαθηηθή ρξήζε. ε κεξηθέο απφ απηέο
παξαζέηνπκε θαη ηε δηθή καο γλψκε θαη άπνςε πνπ βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ
απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο αιιά θαη παιαηφηεξα.
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Υξήζηκεο πκβνπιέο
Οη παξαθάησ ζχληνκεο ζπκβνπιέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα
ην θεθάιαην 2 ηεο εξγαζίαο θαη ζπλδένληαη, ιφγσ απνηειεζκάησλ, άκεζα κε παξφκνηεο ηεο
επξχηεξεο βηβιηνγξαθίαο.



















Αγνξάζηε ην αεξνπνξηθφ ζαο εηζηηήξην αλ είλαη δπλαηφλ, 65-75 εκέξεο πξηλ απφ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε πηήζε
ε πεξίπησζε φπνπ ηα ηαμίδη ζαο εθηειεί ηφζν εηαηξία ρακεινχ θφζηνπο φζν θαη
παξαδνζηαθή εηαηξία, αλ ε δηαθνξά ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ είλαη κεγάιε επηιέμηε ηελ
πξψηε, δηφηη πνιιέο θνξέο ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο
παξαπάλσ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ιεγφκελεο παξαδνζηαθέο. Αλ φκσο ε δηαθνξά ηηκήο
γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θαζελφο δελ είλαη κεγάιε , ηφηε επηιέμηε ηελ δεχηεξε
Αλ παξαηεξήζεηε απφηνκε αχμεζε ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ εηζηηεξίνπ ζε κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ πηήζε (2 κήλεο ή θαη πεξηζζφηεξν), ηφηε κελ αγνξάζεηε ην εηζηηήξην
δηφηη ε ηηκή είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεησζεί εθ λένπ κεηά απφ ιίγεο εκέξεο
Αλ πξνγξακκαηίδεηε λα ηαμηδέςεηε κε παξέα ηφηε είλαη θαιφ λα πξαγκαηνπνηήζεηε νκαδηθή
θξάηεζε , δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε πηζαλφλ ε ηηκνιφγεζε απφ άηνκν ζε άηνκν λα είλαη
δηαθνξεηηθή
Αλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε κείσζε ζηελ ηηκή ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ πεξηζψξην πξηλ απφ ηελ πηήζε , ηφηε είλαη θαιφ λα θιείζεηε ην εηζηηήξην
θαη λα κελ αλακέλεηαη λα κεησζεί θαη άιιν δηφηη απηφ ζπαλίσο ζπκβαίλεη
Μελ επηιέγεηε λα θιείζεηε πηήζεηο κε επηζηξνθή θαζψο είλαη πνιχ πηζαλφ λα εληνπίζεηε κηα
πηήζε επηζηξνθήο πνπ εθηειείηαη απφ δηαθνξεηηθή εηαηξία ζε νηθνλνκηθφηεξε ηηκή ή/θαη
πξνηηκφηεξε ψξα(επηζπεπηείηε ην Google Flights γηα λα δείηε ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνπ
έρεηε)
Αλ ην επηηξέπεη ην πξφγξακκα ζαο επηιέγεηε ζπλήζσο πξσηλέο πηήζεηο θαζψο είλαη
νηθνλνκηθφηεξεο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ψξα ηεο εκέξαο
Πνιιέο θνξέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεηε έλα νηθνλνκηθφηεξν εηζηηήξην είλαη απαξαίηεην
λα ηαμηδέςεηε κε ελδηάκεζε ζηάζε είηε ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ζαο κε ηελ ίδηα εηαηξία είηε κε
δηαθνξεηηθή εηαηξία απφ ην αεξνδξφκην ζηάζεο
Δίλαη πξνηηκφηεξν λα αγνξάδεηε ηα εηζηηήξηα ζαο θαηεπζείαλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο
ηζηνζειίδεο ησλ ίδησλ ησλ εηαηξηψλ
Απνθχγεηε, φζν απηφ είλαη δπλαηφ λα θιείζεηε εηζηηήξην γηα ηηο πηήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη Παξαζθεπέο θαη Κπξηαθέο , δηφηη επεηδή έρνπλ κεγάιε δήηεζε είλαη
ζηαηηζηηθά θαη νη πην αθξηβέο
Παξαθνινπζείηε ζπρλά ηηο ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ δηφηη
δηαζέηνλ ζπρλά πξνζθνξέο πξνο ην επξχ θνηλφ , εηδηθά ζε κε ηνπξηζηηθέο πεξηφδνπο
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