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Πεξίιεςε 

 

Η ελ ιόγσ εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηεο γλσζηήο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο 

Aegean Airlines θαη παξαζέηνληαη θαηλνύξγηα αιιά θαη παιηά ζηνηρεία ηεο έηζη ώζηε 

λα γίλεη κηα πιήξεο νηθνλνκηθή αλάιπζε κε ηελ βνήζεηα βέβαηα ζπγθεθξηκέλσλ 

αξηζκνδεηθηώλ. Η εηαηξεία όζνλ αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

γίλεη κηα πνιύ δπλαηή εηαηξεία ζηνλ θιάδν ηεο αεξνπνξίαο, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκόο από ηηο ππόινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Τπάξρνπλ 

αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο πνπ είλαη θαιά εδξαησκέλεο ζην ρώξν θαη παξέρνπλ ζηνπο 

επηβάηεο πνιύ θαιέο ππεξεζίεο γηα λα ηαμηδέςνπλ κε άλεζε θαη αζθάιεηα ζηνλ 

πξννξηζκό πνπ ζέινπλ. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηνλ 3
ν
 θεθάιαην πνπ είλαη ην κέξνο πνπ 

παξαζέηνληαη νη αξηζκνδείθηεο, ηα ζηνηρεία ιήθζεθαλ από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηώλ (από 2005 έσο 2016) ηεο εηαηξείαο, αιιά γηα λα έρεη ν 

αλαγλώζηεο κηα πην πιήξε θαη μεθάζαξε εηθόλα, ζην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη παξάζεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο από ην πξνθίι ηεο έσο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί 

θαη έρεη ρηίζεη κηα παλίζρπξε δύλακε εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ. Έλα κηθξό δείγκα 

καο δείρλεη όηη ν αεξνπνξηθόο θιάδνο έρεη θαιή θαη ζηαδηαθή πνξεία ρξόλν κε ηνλ 

ρξόλν όπνπ εηαηξείεο κε θεξδνθνξία θαιύπηνπλ ην θελό πνπ δίλνπλ νη εηαηξείεο πνπ 

δελ ηα πήγαλ θαιά θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Δπνκέλσο, ζθνπόο ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο 

είλαη λα παξαηεζνύλ όια απηά ηα δηαρξνληθά ζηνηρεία γηα ηα πξναλαθεξζέληα έηε 

έηζη ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζε ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα θαηά πόζν είλαη αλνδηθόο ή 

θαζνδηθόο ν αεξνπνξηθόο θιάδνο ζε πξώηε θάζε αιιά θαη ε εηαηξεία ηεο Aegean 

Airlines, πόζν έρεη ζπκβάιεη ζε απηό θαη πόζν βνεζάεη θάζε ρξόλν ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ. 
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Δηζαγσγή 

 

Η ελ ιόγσ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε έηζη ώζηε λα ελεκεξώζεη ηνπο αλαγλώζηεο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ ζα γίλεη όζνλ αθνξά ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean 

Airlines ηα έηε από ην 2005 έσο ην 2016. ηα παξαθάησ θεθάιαηα γίλεηαη 

ιεπηνκεξέζηαηε αλάιπζε έηζη ώζηε ν αλαγλώζηεο λα θαηαιάβεη όζνλ ηνλ δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα θαη λα έρεη όζνλ ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο απνξίεο.  

 

ην πξώην θεθάιαην ην νπνίν είλαη θαη εηζαγσγηθό γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ δηάθξηζε 

ησλ εηαηξεηώλ. Αξρηθά παξαζέηνληαη ηα είδε ησλ εηαηξεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό θάζε ρώξαο. Αξρηθά γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ Αηνκηθή 

Δηαηξεία, έπεηηα γηα ηελ Οκόξξπζκε Δηαηξεία, έπεηηα γηα ηελ Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία, 

γηα ηελ Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία θαη θιείλνληαο γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ 

Αλώλπκε Δηαηξεία. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο όπσο θαη γηα ηνλ ζθνπό ηνλ νπνίνλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα ινγηζηηθά πξόηππα 

ειιεληθά θαη δηεζλή έηζη ώζηε λα θαηαιάβεη ν αλαγλώζηεο κε πνηα πξόηππα 

πνξεύεηαη θάζε ρώξα, αιιά θαη ε δηθή καο. Κιείλνληαο γίλεηαη ιόγνο γηα ηηο 

κεζόδνπο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή ηα κέζα αλάιπζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ηξία κέξε όπνπ είλαη νη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ είλαη ε θάζεηε 

κέζνδνο, ε νξηδόληηα κέζνδνο θαη ηέινο αλαθέξεηαη ε αλάιπζε κε δείθηεο ηάζεο, έηζη 

νινθιεξώλεηαη ην παξόλ θεθάιαην.  

 

ην επόκελν θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία πνπ 

καο ελδηαθέξεη δειαδή ηελ Aegean Airlines. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηεο 

εηαηξείαο όπσο θαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ην ηη έρεη παξνπζηάζεη από ην έηνο 

ίδξπζεο ηεο έσο ζήκεξα. Έπεηηα, παξαζέηνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε 

εηαηξεία ζηνπο πειάηεο ηεο. Από ηελ άιιε παξνπζηάδνληαη θάπνηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο κέρξη ηώξα, όπσο επίζεο θαη ηελ 

πνξεία ηεο κεηνρήο από ην 2013 έσο θαη ην 2017. Γηα λα θιείζεη ηδαληθά ην παξόλ 
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θεθάιαην γίλεηαη κηα πξνζέγγηζε ηεο Aegean Airlines ζηελ βηώζηκε αλάπηπμε όπσο 

θαη ζε ηερληθή βάζε ηη ζηξαηεγηθέο αθνινπζεί έηζη ώζηε λα ζπλερηζηεί ε ιακπξή 

πνξεία πνπ ραξάδεη.  

 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ππνθεθάιαην γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ αλάιπζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο Aegean Airlines κε ηελ βνήζεηα 

αξηζκνδεηθηώλ. Δδώ πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη νη αξηζκνδείθηεο ρσξίδνληαη ζε 3 

θαηεγνξίεο όπνπ είλαη αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο, απνδνηηθόηεηαο θαη 

δξαζηεξηόηεηαο. ε θάζε θαηεγνξία αξηζκνδεηθηώλ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ 

ηύπσλ όπνπ δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θάζε αξηζκνδείθηε, πηλαθάθηα μερσξηζηά γηα ην 

θάζε έλα έηνο (ηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππόςε είλαη γηα ηα έηε από ην 2005 έσο ην 

2016) όπσο θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα πνπ δείρλεη ηελ ζεηηθή ή αξλεηηθή ηάζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θάζε αξηζκνδείθηε.  

 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πιήξε αλάιπζε ησλ θεθαιαίσλ έηζη ώζηε ν αλαγλώζηεο λα 

θαηαιάβεη θαιύηεξα ηα ζηνηρεία γηα ηα νπνία γίλνληαη αλαθνξά, όπσο επίζεο θαη 

δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε έηζη ώζηε λα έρεη κία θαιύηεξε εηθόλα γηα ηνπο ελ ιόγσ 

αξηζκνδείθηεο. 
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Κεθάιαην 1ν :  

 

1.1 Η έλλνηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε (νλνκάδεηαη επίζεο σο αλάιπζε νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ή ινγηζηηθή αλάιπζε ή αλάιπζε νηθνλνκηθώλ) αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηαο, ηεο ζηαζεξόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο κηαο 

επηρείξεζεο, κηαο ππνεπηρείξεζεο ή ελόο έξγν.  

 

Δθηειείηαη από επαγγεικαηίεο πνπ εθπνλνύλ αλαθνξέο ρξεζηκνπνηώληαο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

άιιεο εθζέζεηο. Απηέο νη αλαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζηελ αλώηαηε 

δηεύζπλζε σο κία από ηηο βάζεηο ηνπο ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ.  

 

Η νηθνλνκηθή αλάιπζε κπνξεί λα θαζνξίζεη εάλ κηα επηρείξεζε:  

 

 Θέιεη λα ζπλερίζεη ή λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ή κέξνο ηεο επηρείξεζήο 

ηεο. 

 

 Θέιεη λα θαηαζθεπάζεη ή λα αγνξάζεη νξηζκέλα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πξντόληνο ηνπ.  

 

 Αγνξά ή κίζζσζε / εθκίζζσζε νξηζκέλσλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ αγαζώλ ηνπ. 

 

 Να εθδώζεη κεηνρέο ή λα δηαπξαγκαηεπηεί ηξαπεδηθό δάλεην γηα ηελ αύμεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

 

 Λήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην θεθάιαην επέλδπζεο ή δαλεηζκνύ. 
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 Να ιεθζνύλ άιιεο απνθάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηε δηνίθεζε λα επηιέμεη κε 

ζπλεηδεηή επηινγή γηα δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
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1.2 θνπόο ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

 

Οη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ζπρλά αμηνινγνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο :  

 

Κεξδνθνξία : Η ηθαλόηεηά ηεο επηρείξεζεο λα θεξδίδεη εηζόδεκα θαη λα δηαηεξεί ηελ 

αλάπηπμε ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα. Ο βαζκόο θεξδνθνξίαο 

κηαο επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ε νπνία 

αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο. 

 

Φεξεγγπόηεηα : Η ηθαλόηεηά ηεο λα εθπιεξώλεη καθξνπξόζεζκα ηελ ππνρξέσζή ηεο 

επηρείξεζεο έλαληη ησλ πηζησηώλ θαη άιισλ ηξίησλ. 

 

Ρεπζηόηεηα : Η ηθαλόηεηά ηεο λα δηαηεξεί ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ελώ ηθαλνπνηεί 

άκεζεο ππνρξεώζεηο. 

 

Σόζν ην 2 όζν θαη ην 3 βαζίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο 

ππνδεηθλύεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο από έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό ζεκείν. 

 

ηαζεξόηεηα : Η ηθαλόηεηά ηεο επηρείξεζεο λα παξακείλεη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ππνζηεί ζεκαληηθέο απώιεηεο ζηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Η αμηνιόγεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο κηαο εηαηξείαο απαηηεί ηε 

ρξήζε ηόζν ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ όζν θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ, 

θαζώο θαη άιισλ νηθνλνκηθώλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεηθηώλ. 
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1.3 Λνγηζηηθά πξόηππα  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη από κηα εηαηξεία 

ζπλήζσο αθνινπζνύλ έλα εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό πξόηππν πνπ θαζνδεγεί εηδηθά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο. Απηά ηα πξόηππα πνηθίιινπλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη θαηά 

θαλόλα επνπηεύνληαη από θάπνην ζπλδπαζκό ηδησηηθνύ ινγηζηηθνύ επαγγέικαηνο ζε 

απηό ην ζπγθεθξηκέλν έζλνο θαη ηηο δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Οη 

απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο, θαζηζηώληαο ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο εθηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ζε θάζε ρώξα .  

 

Οη εηαηξείεο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν δεκόζηαο δηαπξαγκάηεπζεο ππόθεηληαη 

ζπλήζσο ζηα απζηεξόηεξα πξόηππα. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπρλά 

αθνινπζνύλ πην απινπζηεπκέλα πξόηππα, θαζώο θαη θάζε ζπγθεθξηκέλε 

γλσζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δαλεηζηέο θαη κεηόρνπο ηνπο.  

 

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύλ κε ηε κέζνδν ηεο ηακεηαθήο ινγηζηηθήο, ε νπνία 

κπνξεί ζπρλά λα είλαη απιή. Οη κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ 

βάζεη ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. Σα ινγηζηηθά πξόηππα πεξηγξάθνπλ κε κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα ηη πξέπεη λα γίλεη ε ζπζζώξεπζε εζόδσλ, πώο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πνηεο επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο απαηηνύληαη. 

 

Οξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ θαιύπηνπλ ηα ινγηζηηθά πξόηππα πεξηιακβάλνπλ : 

 

 Σνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αθξηβνύο νληόηεηαο πνπ ππνβάιιεη εθζέζεηο. 

 

 Σε ζπδήηεζε νπνησλδήπνηε εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλερηδόκελε 

δξαζηεξηόηεηα. 

 

 Σνλ πξνζδηνξηζκό λνκηζκαηηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ αλαθνξά ρξνληθώλ 

πιαηζίσλ. 
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Πνιιέο ρώξεο ρξεζηκνπνηνύλ ή ζπγθιίλνπλ ζηα Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Α.) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ηεξνύληαη 

από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ. ε νξηζκέλεο ρώξεο, νη ηνπηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο εθαξκόδνληαη γηα ηηο ηαθηηθέο εηαηξείεο, αιιά νη εηζεγκέλεο ή νη 

κεγάιεο εηαηξείεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα ΓΠΥΑ, νπόηε ε ππνρξεσηηθή 

αλαθνξά είλαη δηεζλώο ζπγθξίζηκε. 

 

Όιεο νη εηζεγκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο εηαηξείεο ηεο ΔΔ έρνπλ ππνρξεσζεί λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα ΓΠΥΠ από ην 2005, ν Καλαδάο ηα εθάξκνζε ην 2009, ε Σατβάλ ην 

2013 θαη θάπνηεο άιιεο ρώξεο πηνζεηνύλ ηηο ηνπηθέο εθδόζεηο ηνπο. 
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1.4 Μέζνδνη αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή Μέζα 

αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ησλ 

ηάζεσλ δηαρξνληθά. ηελ νπζία κειεηά ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη κε ην ηη ζα 

έπξεπε λα ζπκβεί ιακβάλνληαο σο κέηξν ζύγθξηζεο θάπνην αληηπξνζσπεπηηθό ή 

πξόηππν κέγεζνο. 

 

Η κέζνδνη αλάιπζεο είλαη ηξεηο δηαδηθαζίεο : 

 

 Η πξώηε δηαδηθαζία, αθνξά ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζρέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ν ζθνπόο ηεο δηνίθεζεο. 

 

 Η δεύηεξε δηαδηθαζία, αθνξά ηελ ηαμηλόκεζε ησλ δεδνκέλσλ έηζη ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί. 

 

 Η ηξίηε δηαδηθαζία, αθνξά ηελ αμηνιόγεζε, ηε κειέηε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Οη θπξηόηεξνη κέζνδνη αλάιπζε είλαη ε εμήο : 

 

 Η θάζεηε ή δηαζηξσκαηηθή κέζνδνο. 

 

 Η Οξηδόληηα ή πγθξηηηθή κέζνδνο. 

 

 Η Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ κε δείθηεο ηάζεο. 

 

 Η αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο. 
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1.4.1 Κάζεηε ή Γηαζηξσκαηηθή Μέζνδνο 

 

Η θάζεηε ή δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε είλαη κία κέζνδνο αλάιπζεο όπνπ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηαηξέπνληαη ζε θαηαζηάζεηο «θνηλνύ κεγέζνπο». 

Παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζε απόιπηνπο αξηζκνύο θαη ζε πνζνζηά ή κόλν ζε 

πνζνζηά ηα νπνία παξηζηάλνληαη κε ην 100%. ηνλ ηζνινγηζκό, είλαη θάζε 

νηθνλνκηθό κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη ηνπ Παζεηηθνύ. ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο είλαη ην ζύλνιν ησλ θαζαξώλ πσιήζεσλ. 
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1.4.2 Οξηδόληηα ε πγθξηηηθή Μέζνδνο 

 

Απηό ν είδνο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαξηίδεη ηελ θαηάηαμε ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κνλάδαο. ’ απηήλ 

αληαγσλίδνληαη ηα θνλδύιηα δηαδνρηθώλ ηζνινγηζκώλ ή απνηειεζκάησλ ρξήζεο όπνπ 

παξαθνινπζείηαη θαη κειεηάηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπο, δηόηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθύπηνπλ απ’ απηέο είλαη νη πην απνθαιππηηθέο γηα ηνλ αλαιπηή.  
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1.4.3 Αλάιπζε κε δείθηεο ηάζεηο 

 

Η αλάιπζε κε δείθηεο ηάζεηο απνηειείηαη από έλα θνκκάηη ηεο νξηδόληηαο αλάιπζεο. 

Απηό πξνθύπηεη από ηελ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ από κηα ζεηξά εηώλ από ηελ παιαηόηεξε πξνο ηελ ηξέρνπζα. Ωζηόζν ηα 

πξάγκαηα γίλνληαη δπζθνιόηεξα θαηά ηελ εθαξκνγή. Δπηιέγεηαη έλα έηνο βάζεο 

ππνινγηζκνύ ζηελ ζπλέρεηα ιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εηώλ θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη επί 100.  
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Κεθάιαην 2ν : Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Aegean Airlines 

 

2.1 Πξνθίι  

 

Η Aegean Airlines Α.Δ. είλαη ε κεγαιύηεξε ειιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία κε βάζε 

ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό επηβαηώλ πνπ κεηαθέξνληαη, ηνλ αξηζκό πξννξηζκώλ πνπ 

εμππεξεηνύληαη θαη ην κέγεζνο ηνπ ζηόινπ.  

 

Δίλαη κέινο ηεο Star Alliance από ηνλ Ινύλην ηνπ 2010, ιεηηνπξγεί 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη charter ππεξεζίεο από ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε ζε 

άιινπο ζεκαληηθνύο πξννξηζκνύο ηεο Διιάδαο θαζώο θαη ζε νξηζκέλνπο 

πξννξηζκνύο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

 

Οη θύξηνη θόκβνη ηνπ είλαη ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ, ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο 

Θεζζαινλίθεο θαη ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο ζηελ Κύπξν. Υξεζηκνπνηεί 

επίζεο θαη άιινπο ειιεληθνύο αεξνιηκέλεο σο βάζεηο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη 

επνρηαθέο (Cambanis, 2006). 

 

Έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Κεθηζηά, όπνπ έλα πξνάζηην ηεο Αζήλαο. Παξόιν πνπ είλαη ε 

κεγαιύηεξε αεξνπνξηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα, δελ απνηειεί θνξέα ζεκαίαο. 

 

ηηο 21 Οθησβξίνπ 2012, ε Aegean Airlines αλαθνίλσζε όηη είρε ζπλάςεη ζπκθσλία 

γηα ηελ απόθηεζε ηεο Olympic Air θαη ε εμαγνξά εγθξίζεθε από ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή έλα ρξόλν αξγόηεξα, ζηηο 9 Οθησβξίνπ 2013. Καη νη δύν αεξνκεηαθνξείο 

ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ππό μερσξηζηέο κάξθεο. Δπηπιένλ, ε Aegean Airlines 

ζπκκεηείρε ζηα ηειηθά ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

Κππξηαθώλ Αεξνγξακκώλ, ηνπ εζληθνύ αεξνκεηαθνξέα ηεο Κύπξνπ.  

 

Μεηά ηελ πηώρεπζε ησλ Κππξηαθώλ Αεξνγξακκώλ, ε Aegean Airways δεκηνύξγεζε 

έλα αεξνδξόκην ζην αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο, δξνκνινγώληαο έηζη ηαθηηθέο 

πηήζεηο πξνο θαη από ην λεζί πξνο δηάθνξνπο πξννξηζκνύο θαη γεθπξώλνληαο ην 
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ράζκα ησλ ππεξεζηώλ πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ ππεξεζηώλ ησλ 

Κππξηαθώλ                   Αεξνγξακκώλ                                            (Cambanis, 2016).
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2.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή  

 

Πην αλαιπηηθά από ηα έηε 1992 κέρξη ην 2014 πεξηγξάθνληαη σο εμήο :  

 

Μάηνο 2014 

H AEGEAN θαη ε Etihad Airways 

αλαθνηλώλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη 

γηνξηάδνπλ ηελ έλαξμε ησλ λέσλ 

απεπζείαο πηήζεσλ ηεο Aegean ζηελ 

πξσηεύνπζα ησλ ΗΑΔ.  

Μάξηηνο 2014 

 Η AEGEAN παξνπζηάδεη ηε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο ηεο γηα ην 

2014. ην πιαίζην απηό 

αλαθνηλώλεη 13.000.000 ζέζεηο 

ζηηο πηήζεηο ηεο πξνο 87 

πξννξηζκνύο εμσηεξηθνύ ζε 32 

ρώξεο θαη 33 πξννξηζκνύο 

εζσηεξηθνύ από 8 ειιεληθέο 

βάζεηο, ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ κε 5 

Airbus θαη 17 λένπο πξννξηζκνύο 

εμσηεξηθνύ.  

 

 Η AEGEAN κεηά από ςεθνθνξία 

αλαδείρηεθε «Πεξηθεξεηαθή 

Αεξνπνξηθή Δηαηξεία ηεο 

Υξνληάο» (Regional Airline of the 

Year 2014) ζηα Air Transport 

News Awards 2014.  

Οθηώβξηνο 2013 

 Οινθιεξώλεηαη ε εμαγνξά ηνπ 

100% ησλ κεηνρώλ ηεο OIympic 

Air από ηελ AEGEAN θαη ε 

κεηαβίβαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 
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κεηνρώλ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

νξηζηηθήο ζπκθσλίαο αλάκεζα 

ζηελ AEGEAN θαη ηελ Marfin 

Investment Group AE. Με ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηνπ ηππηθνύ 

απηνύ ζθέινπο ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

Olympic Air θαζίζηαηαη 

ζπγαηξηθή ηεο AEGEAN.  

 

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

αλαθνηλώλεη ηελ απόθαζή ηεο λα 

εγθξίλεη ηελ εμαγνξά ηεο Olympic 

Air από ηελ AEGEAN.  

 

 Η AEGEAN εηζάγεη δπν λέεο 

θαηεγνξίεο εηζηηεξίσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε, ηηο GoLight θαη 

Flex.  

Αύγνπζηνο 2013 

Ο αξηζκόο ησλ δξνκνινγίσλ εμσηεξηθνύ 

θζάλεη ηα 160, από 28 ρώξεο, πξνο 12 

ειιεληθά αεξνδξόκηα (ηαθηηθέο θαη 

λαπισκέλεο πηήζεηο). 

Ινύληνο 2013 

Η Aegean βξαβεύεηαη γηα ηξίηε 

ζπλερόκελε ρξνληά θαη 4 θνξέο 

ζπλνιηθά, σο ε θαιύηεξε πεξηθεξεηαθή 

αεξνπνξηθή εηαηξία από ηα δηεζλή 

βξαβεία SKYTRAX.  

Μάξηηνο 2013 

Η AEGEAN αλαθνηλώλεη ην Πξόγξακκα 

ηήξημεο Φνηηεηώλ «θνληά ζηνπο λένπο» 

θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε 500 θνηηεηέο 

λα ηαμηδεύνπλ δσξεάλ από θαη πξνο ην 

ζπίηη ηνπο από ηνλ ηόπν ζπνπδώλ.  

Ινύληνο 2010 Η Aegean Airlines κέινο ηνπ δηθηύνπ 
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Star Alliance. ύλδεζε ηεο Διιάδαο κε 

ηνλ θόζκν. Δπθνιόηεξε πξόζβαζε ζε 

δεκνθηιείο πξννξηζκνύο δηαθνπώλ ζηελ 

Διιάδα.  

Φεβξνπάξηνο 2010 

Οη κέηνρνη Aegean Airlines θαη Olympic 

Air ζπκθώλεζαλ ζηελ ζπγρώλεπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δύν εηαηξεηώλ. 

Ιαλνπάξηνο 2010 

Έλαξμε πξνγξάκκαηνο «Aegean – Κνληά 

ζηνπο Νένπο». Η Aegean κεηαθέξεη 

πεξηζζόηεξνπο από 10.000 καζεηέο γηα 

λα επηζθεθζνύλ ην λέν Μνπζείν ηεο 

Αθξόπνιεο.  

Οθηώβξηνο 2009 

Δζληθή πξσηνβνπιία ηεο Aegean. 2 Νέα 

Airbus, o «Κιεηζζέλεο» θαη ν «Φεηδίαο» 

ηαμηδεύνπλ ην Νέν Μνπζείν ηεο 

Αθξόπνιεο θαη ηελ Διιάδα ζε όιν ηνλ 

θόζκν.  

επηέκβξηνο 2008 

Η Aegean έιαβε πηζηνπνίεζε ISO 

14001:2004. Η Aegean εθαξκόδεη 

ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

γηα Δμππεξέηεζε Δπηβαηώλ – 

Δμππεξέηεζε Αεξνζθαθώλ θαη 

πληήξεζε Αεξνζθαθώλ.  

Ιαλνπάξηνο 2008 

Αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγγειίαο 

αεξνζθαθώλ Airbus Α320/Α321 από 25 

ζε 27. Η ζπλνιηθή παξαγγειία αλέξρεηαη 

ζε 23 Airbus Α320 θαη 4 Airbus Α321  

Ινύληνο 2007 

Δηζαγσγή ηεο Aegean ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ.  

Μάξηηνο 2007 

Παξαιαβή ησλ ηξηώλ πξώησλ Airbus 

A320.  

Γεθέκβξηνο 2005 

Παξαγγειία 8 Airbus Α320 από ηελ 

Aegean Airlines κε πξννπηηθή 
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παξαγγειίαο 12 επηπιένλ αεξνζθαθώλ 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο.  

Ννέκβξηνο 2005 

Η Aegean γίλεηαη partner ηεο Lufthansa. 

Οη δύν εηαηξείεο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο πξνζθέξνπλ ζηνπο επηβάηεο 

ηνπο εληαίνπο θσδηθνύο πηήζεσλ θαη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα.  

Μάηνο 2004 

 Νένο πξννξηζκόο: Λάξλαθα. Η 

Aegean μεθηλά ηαθηηθέο πηήζεηο 

πξνο ηελ Κύπξν.  

 

 Οκνγελνπνίεζε ηνπ ζηόινπ 

απνθιεηζηηθά κε αεξνζθάθε 

ηύπνπ JET (13 Boeing 737 

300/400 θαη 6 AVRO RJ100).  

Οθηώβξηνο 2003 

Η Aegean ιαλζάξεη ην e-ticket (άπιν 

εηζηηήξην) κηα πξσηνπνξηαθή ππεξεζία ε 

νπνία παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

ηαπηόρξνλεο θξάηεζεο θαη έθδνζεο 

εηζηηεξίνπ. Η Aegean είλαη ε πξώηε 

ειιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία πνπ 

παξέρεη e-ticket.  

Ννέκβξηνο 2001 

Η Aegean εγθαηληάδεη ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο Business Class θαη ζηηο 

πηήζεηο εμσηεξηθνύ.  

Απξίιηνο 2001 

Η Aegean Airlines ελώλεη ηηο δπλάκεηο 

ηεο κε ηελ Cronus Airlines, 

εμππεξεηώληαο 11 πξννξηζκνύο ζηελ 

Διιάδα θαη 7 ζην εμσηεξηθό.  

Ινύιηνο 2000 

Παξαιαβή δύν νινθαίλνπξγησλ AVRO 

RJ 100. Σώξα ε Aegean πεηάεη ζε 11 

πξννξηζκνύο ζε όιε ηελ Διιάδα κε 

πεξηζζόηεξεο από 80 πηήζεηο 
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θαζεκεξηλά, κε 6 νινθαίλνπξγηα 

ηεηξαθηλεηήξηα JET AVRO RJ 100 θαη 3 

ATR 72.  

Μάηνο 2000 

H Aegean επεθηείλεηαη θαη πάιη 

απνθηώληαο ηνλ 11ν πξννξηζκό ηεο, ηε 

αληνξίλε.  

Γεθέκβξηνο 1999 

Δμαγνξά ηεο Air Greece. Ο ζηόινο 

απμάλεηαη κε ηελ παξαιαβή ελόο 

ηέηαξηνπ RJ θαη 3 ATR 72. Νένο 

πξννξηζκόο ε Μπηηιήλε.  

Οθηώβξηνο 1999 

Παξαιαβή ελόο ηξίηνπ RJ θαη ε Aegean 

κεγαιώλεη πεηώληαο ηώξα ζε 2 λένπο 

πξννξηζκνύο: Αιεμαλδξνύπνιε θαη 

Κέξθπξα.  

Ινύληνο 1999 

Η Aegean πιένλ πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο 

ζε 2 λένπο πξννξηζκνύο, ηε Ρόδν θαη ηα 

Υαληά.  

Μάηνο 1999 

Πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξώηεο πηήζεηο 

από Αζήλα, πξνο Ηξάθιεην θαη 

Θεζζαινλίθε κε 2 νινθαίλνπξγηα 

ηδηόθηεηα αεξνζθάθε JET AVRO RJ 100 

ηεο BAE Systems (British Aerospace). 

Κάζε αεξνζθάθνο έρεη ηέζζεξηο 

αζόξπβνπο θηλεηήξεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

άλεζε θαη ηαρύηεηα κεηαθνξάο.  

Μάξηηνο 1999 Ίδξπζε ηεο Aegean Airlines.  

Ιαλνπάξηνο 1994 

Δίζνδνο ηεο Aegean Aviation ζηνλ Όκηιν 

Δηαηξηώλ Βαζηιάθε. Δπέλδπζε ζε 

ηδηόθηεηα Learjet γηα πηήζεηο VIP από 

ηελ Διιάδα πξνο όιν ηνλ θόζκν.  

Ιαλνπάξηνο 1992 

Η Aegean Aviation γίλεηαη ε πξώηε 

ηδησηηθή αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ απνθηά 

άδεηα αεξνκεηαθνξώλ.  
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2.3 Τπεξεζίεο εηαηξίαο 

 

Airline 

 

Η θύξηα εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Aegean Airlines είλαη νη ηαθηηθέο πηήζεηο ζε 

Δπξώπε θαη Μέζε Αλαηνιή, ην δίθηπν ηεο αεξνπνξίαο Αηγαίνπ εθηείλεηαη ζε 134 

πξννξηζκνύο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ θαη απαξηζκεί 43 ρώξεο (γηα ην 2018). Ο 

ζηόινο απνηειείηαη από 58 αεξνζθάθε εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζόηεξα είλαη Airbus 

θαη ε επηβαηηθή θίλεζε είλαη πάλσ από 12.500.000 επηβάηεο (Cambanis, 2006). 

 

Cargo 

 

Η Aegean Airlines εγγπάηαη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ πνηνηηθή θαη αζθαιή κεηαθνξά 

ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο  έσο θαη ηνλ ηειηθό πξννξηζκό αθόκα θαη γηα απηνύο πνπ 

αλαδεηνύλ εμεηδηθεπκέλε κεηαθνξά ηνπ εκπνξεύκαηνο ηνπο, κε 14 ρξόληα εκπεηξίαο 

ζηελ ππεξεζία Cargo, ε Aegean Airlines έρεη πιένλ ηελ εηδίθεπζε θαη κπνξεί λα ηελ 

εκπηζηεπηεί θαη ν πην δύζπηζηνο πειάηεο.  

 

Η Aegean Airlines ε νπνία έρεη θαη πειαηνθεληξηθό ραξαθηήξα, παξέρεη ηελ 

ππεξεζία κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ (Cargo) από ην 2001. Έσο ηώξα, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαιύπηεη κεηαθνξηθά ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ δηθηύνπ ηεο ζε 145 πξννξηζκνύο 

εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο Airport-to-Airport ζε 

πξαθηνξεία κεηαθνξώλ, γξαθεία εθηεισληζηώλ, ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη 

ζε ηδηώηεο πνπ έρνπλ αλάγθε άκεζεο κεηαθνξάο.  

 

Σα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη από ηα άξηζηα πνζνζηά ζην on- time performance ηνπ 

δηθηύνπ ηεο Aegean Airlines θαη ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρεη λα εμππεξεηεί  άκεζα ηηο 

κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο (Fly As Booked), είλαη ζεκαληηθό λα 

αλαθεξζεί πσο ε Aegean Airlines πεηπραίλεη πνζνζηό κεγαιύηεξν από 95% ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.  
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ηνπο πειάηεο ηεο Aegean Airlines δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, από ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, 

λα ελεκεξώλνληαη κέζσ ηνπ live tracking γηα ηελ πνξεία ηεο απνζηνιήο ηνπο, από 

ηελ ζηηγκή πνπ ζα παξαδώζνπλ ηα πξντόληα ηνπο έσο όηνπ θηάζνπλ ζην ηειηθό 

πξννξηζκό ηνπο.  

 

Η ππεξεζία Cargo είλαη δηαζέζηκε 24 ώξεο, 7 κέξεο, 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν. 

 

Τπεξεζίεο Charter 

 

Η Aegean Airlines παξάιιεια κε ηεο ηαθηηθέο πηήζεηο ηεο παξέρεη θαη πηήζεηο 

charter, νη νπνίεο εμππεξεηνύληαη από ηα αεξνζθάθε ηνπ ζηόινπ ηεο Aegean Airlines 

θαη ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, ηα αεξνζθάθε απηά έρνπλ ρσξεηηθόηεηα από 37 

έσο 201 ζέζεηο. Η λαύισζε πηήζεσλ charter γίλεηαη από ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, 

tour operators θαη εηαηξείεο θύξνπο γηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ηόζν ζηελ Διιάδα όζν 

θαη ζην εμσηεξηθό, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.   

 

Σα αεξνζθάθε AIRBUS 320-200 ηα νπνία έρνπλ ρσξεηηθόηεηα 174 ζέζεηο εθηεινύλ 

πηήζεηο charter, θπξίσο ζε εβδνκαδηαία βάζε από/πξνο  Ιηαιία,  νπεδία, Γαλία, 

Φηλιαλδία, Ννξβεγία,  Οπγγαξία, ινβελία, Ρνπκαλία, εξβία, Ιζξαήι, Ρσζία, 

Αξκελία θαη Μνιδαβία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Σour Οperators ησλ 

ρσξώλ απηώλ.  

 

Οη πηήζεηο charter πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ 

αεξνπιάλσλ. Όια ηα αηηήκαηα γηα λαύισζε αεξνζθαθώλ ππνβάιινληαη κέζσ e-mail 

θαη απαληώληαη εληόο ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπο. 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Aegean Airlines ησλ λαπισκέλσλ πηήζεσλ αιιά θαη ηελ 

επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ ηεο εηαηξείαο ζε λένπο πξννξηζκνύο, έρνπλ ζπλδξάκεη ηα 

κέγηζηα ε παξνρή ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο ζην επηβαηηθό θνηλό θαη ε γξήγνξε 

αιιά θαη ζπλερόκελε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. 
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2.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Η Aegean Airlines γηα πξώηε θνξά ην 2009 κεηέθεξε 6.600.000 επηβάηεο κε 

απνηέιεζκα λα μεπεξάζεη ηελ αληίπαιε εηαηξεία, ηηο Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο, όπνπ 

κεηέθεξε 5.200.000 επηβάηεο αληίζηνηρα. Γηα ην έηνο 2010 ε Aegean Airlines 

κεηέθεξε ιηγόηεξνπο επηβάηεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο θαηά 500.000, 

δειαδή 6.100.000 επηβάηεο από ηνπο νπνίνπο ην 50% ήηαλ από ην εμσηεξηθό.  

 

Η Aegean Airlines ην 2011 αύμεζε ηνπο επηβάηεο ηεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 

έηνο (2010) θαηά 400.000 δειαδή ζε 6.500.000 επηβάηεο, από ηνπο νπνίνπο ην 54% 

πξνεξρόηαλ από ην εμσηεξηθό. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ Διιεληθό ηνπξηζκό θαη ηελ 

νηθνλνκία, αλαθνξά ζην έηνο 2012, ε Aegean Airlines είρε πηώζε ζην επηβαηηθό 

θνηλό ηεο θαηά 500.000 από ην πξνεγνύκελν έηνο, αιιά παξνπζίαζε κηθξή αύμεζε 

ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ηεο  από ηνπο δηεζλείο πξννξηζκνύο ηεο πξνο ηα πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξόκηα (Ηξάθιεην, Ρόδνο, Κέξθπξα, Υαληά) αιιά θαη ζην αεξνδξόκην ηεο 

Θεζζαινλίθεο (Ρόθαο, 2013). 

 

Παξνπζηάζηεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 6% ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2011 ζηνλ δηεζλή 

αεξνιηκέλα Αζελώλ (Διεπζέξηνο Βεληδέινο). Παξόια ηαύηα ε Aegean Airlines 

θαηάθεξε λα απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ επηβαηώλ ηεο ζηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο από 68,9% ζην 74,3% .  

 

Σν έηνο 2013, νη επηβάηεο ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα λα 

κεηαθέξεη 6.900.000 επηβάηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη κηα πνζνζηηαία αύμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 12% από ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά (2012). 

 

Δίλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί όηη ε ρξνληά 2013 γηα ηελ Aegean Airlines ήηαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο δηόηη είλαη ε ρξνληά πνπ επέζηξεςε ζηα θέξδε θαη κάιηζηα ηεο ηάμεο ησλ 

66,3 εθαηνκκπξίσλ επξώ κε θόξνπο, ηα αλαθνηλσζέληα έζνδα ηεο εηαηξείαο ήηαλ 

682,7 εθαηνκκύξηα επξώ.  
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Όκσο ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο δελ ζηακαηάεη εδώ, ην 2014 απμήζεθαλ ηα έζνδα ηεο 

θαη ζεκείσζε έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 911,8 εθαηνκκύξηα επξώ επίζεο ζεκείσζε ηα 

πςειόηεξα θαζαξά θέξδε ζηελ ηζηνξία ηεο πνπ θηάλνπλ ηα 80,2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 

Σν νηθνλνκηθό έηνο 2014 ήηαλ ην πην νινθιεξσκέλν έηνο γηα ηελ Aegean Airlines 

κεηά ηελ απόθηεζε ησλ Οιπκπηαθώλ αεξνγξακκώλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζηα 911,8 εθαηνκκύξηα επξώ, απμεκέλα 

θαηά 7%, απηό πνπ έρεη κείδσλ ζεκαζία είλαη όηη ηα θαζαξά έζνδα ηεο Aegean 

Airlines ήηαλ 80,2 εθαηνκκύξηα επξώ, απμεκέλα ηα 53%.  

 

Σν 2014 ν όκηινο κεηέθεξε 10,1 εθαηνκκύξηα επηβάηεο έρνληαο κηα αύμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 14%, ζε ζύγθξηζε κε ην έηνο 2013 πξηλ ηελ ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξεηώλ Aegean 

Airlines θαη ησλ Οιπκπηαθώλ Αεξνγξακκώλ.  

 

Σν νηθνλνκηθό έηνο 2015 παξαηεξήζεθε αθόκα κία αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

ηεο εηαηξείαο ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 8% ζε ζύγθξηζε κε ην έηνο 2014, κε 

ζπλνιηθά έζνδα 983 εθαηνκκύξηα επξώ.  

 

Παξαηεξήζεθε κηα κηθξή πηώζε ζηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο, ζεκεηώλνληαο 

θαζαξά θέξδε 68,4 εθαηνκκύξηα επξώ ζε ζύγθξηζε κε ην έηνο 2014. Η Aegean 

Airlines κεηέθεξε ζπλνιηθά 11,6 εθαηνκκύξηα επηβάηεο. 

 

Σέινο ην καθξνρξόλην ζρέδην ηεο Aegean Airlines είλαη λα κεηαθέξεη 15 

εθαηνκκύξηα επηβάηεο κέρξη ην 2023.  
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2.5 Πνξεία κεηνρήο  

 

 

 

Δηθόλα 1 : Η πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο Aegean Airlines από ην 2013 έσο ην 2017 

 

ηελ παξαπάλσ εηθόλα είλαη ε πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο Aegean Airlines. 

Απηό πνπ παξαηεξήζεθε είλαη όηη έρεη κηα ζπλερόκελε αλνδηθή πνξεία από ηηο 27 

Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2012, πνπ ε κεηνρή ηεο θπκαίλνληαλ ζηα 1,310 επξώ αλά κεηνρή, 

έλα ρξόλν κεηά δειαδή ζηηο 26 Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2013 ε κεηνρή ηεο Aegean Airlines 

απμήζεθε θαηά 140 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (140%) θαη θπκαίλνληαλ αλά εκέξα κε 

3,090 επξώ αλά κεηνρή. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ππήξμε κηα ηεξάζηηα αύμεζε γηα έλα έηνο, όκσο ε αύμεζε 

ηεο κεηνρήο δελ ζηακάηεζε εθεί θαη ζπλερίδεη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο όπσο θαίλεηε 

από ην δηάγξακκα ζηηο 28 Ινπιίνπ ηνπ 2014 δηπιαζηάδεηαη θαη πάιη ε κεηνρή κε 

απνηέιεζκα λα έρεη θιείζηκν εκέξαο ζηα 6,290 επξώ αλά κεηνρή, από ην έηνο 2014 

παξαηεξνύκε κηα πην κηθξήο θιίκαθαο αύμεζε ηεο κεηνρήο.  
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Γηα παξάδεηγκα ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 11ε Απγνύζηνπ ηνπ 2015 έρεη αύμεζε ζηηο 

9,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (9,6%), θαη παξαηεξείηαη γηα ηνλ επόκελν ρξόλν ε 

δηαθύκαλζε ηεο κεηνρήο δελ είλαη πνιύ κεγάιε αιιά ε ηηκή ηεο αλεβαίλεη 

ζπλερόκελα έσο θαη ζήκεξα όπνπ ζηηο 23/7/2017 πνπ έρεη θιείζηκν εκέξαο 8,400 

επξώ αλά κεηνρή. 

 

Η πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο Aegean Airlines καο δείρλεη πσο από ην 2012 κέρξη θαη 

ζήκεξα είλαη κηα ζηαζεξά αλαπηπζζόκελε εηαηξεία πνπ επελδύεη ζπλερώο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο (αθέιιεο, 2013).  
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2.6 Η πξνζέγγηζή ηεο Aegean Airlines ζηε βηώζηκε αλάπηπμε 

 

Η Aegean από ην 1999 πνπ μεθίλεζε ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

Διιάδα, έρεη σο ζηξαηεγηθή επηινγή ηελ ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά, απέλαληη ζε όια ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε ζηα νπνία απεπζύλεηαη θαη επεξεάδεη, κε ηηο απνθάζεηο θαη ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

ην πιαίζην απηό, πινπνηείηαη ζπζηεκαηηθά, κηα ζεηξά από δξάζεηο, κε ζηόρν :  

 

 Σε ιεηηνπξγία κε ζεβαζκό, ζηνπο επηβάηεο, ηνπο εξγαδόκελνπο, ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο θξαηηθέο αξρέο θαη ην πεξηβάιινλ, θαζώο 

θαη ην ηζρύνλ Ννκηθό θαη Καλνληζηηθό πιαίζην (ζε εζληθό θαη δηεζλέο 

επίπεδν). 

 Σελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρώξαο. 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ. 

 Σε ζηήξημε ηεο παηδείαο. 

 Σελ πξνώζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αζιεηηζκνύ. 

 Σε ζηήξημε θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ. 

 

ηόρνη βηώζηκεο αλάπηπμεο 

 

Θεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε αλαγλώξηζε θαη ε ζύλδεζε ησλ νηθνλνκηθώλ, 

θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ επηδξάζεσλ κε επξύηεξα ζέκαηα βηώζηκεο 

αλάπηπμεο. ην πιαίζην απηό ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλαθνξάο θαη 

ζηξαηεγηθήο ε πξσηνβνπιία ησλ Παγθόζκησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ 

ΟΗΔ.  

 

Η «Αηδέληα 2030» ηνπ ΟΗΔ, αθνινπζνύκελε από 17 ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

(SDGs), πνπ πηνζεηήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 από ηα 193 θξάηε-κέιε ηνπ 

ΟΗΔ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, απνηειεί κία θηιόδνμε δέζκεπζε πνπ κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηνλ νδηθό ράξηε γηα ηνλ ζύγρξνλν ηξόπν άζθεζεο ηεο 
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επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  

Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο απνηειεί κηα παγθόζκηα πξόθιεζε, 

αιιά θαη επθαηξία γηα ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα θαη ηελ θνηλσλία, 

πξνθεηκέλνπ ε έμνδνο από ηελ θξίζε θαη ε πνιππόζεηε αλάπηπμε λα κελ είλαη 

απηνζθνπόο αλεμαξηήησο επηπηώζεσλ, αιιά λα επηηεπρζεί, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο 

επξύηεξνπο πεξηβαιινληηθνύο θαη θνηλσληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη πξνθιήζεηο.  
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2.7 Σερληθή βάζε 

 

Η εηαηξεία δηαζέηεη ηξεηο ηερληθέο βάζεηο ζηελ Διιάδα όπνπ είλαη ζε Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε θαη Ηξάθιεην. 

 

Ο θεληξηθόο ζηαζκόο ηεο ηερληθήο βάζεο βξίζθεηαη ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο ζηελ Αζήλα θαη δηαζέηεη δύν ππόζηεγα θαη ην κεγαιύηεξν αξηζκό 

ηερληθώλ.  

 

ην θηίξην 57 ηνπ αεξνδξνκίνπ Διεπζέξηνο Βεληδέινο ιεηηνπξγεί θαη δεύηεξν 

ππόζηεγν ην νπνίν θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ ζηόινπ ηεο Olympic Air, ν 

νπνίνο απνηειείηαη από ην DASH 8 Q400 θαη ην DASH 8-100. 

 

Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ιεηηνπξγνύλ πέληε επηπιένλ ζηαζκνί ζε Ρόδν, Κέξθπξα, 

Κσ, Καιακάηα θαη Υαληά, κε κεραληθνύο από ην ζηαζκό ηεο Αζήλαο, πξνθεηκέλνπ 

λα εμππεξεηήζνπλ ηελ απμεκέλε επηβαηηθή θίλεζε.  

 

Η ηερληθή βάζε-ππόζηεγν ηεο Aegean ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζηελ 

Αζήλα, εγθαηληάζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 θαη απνηειεί έλα θηιόδνμν έξγν, 

έθηαζεο 4.800 η.κ. θαη ρσξεηηθόηεηαο δπν Airbus Α-321 (ηα κεγαιύηεξα πνπ δηαζέηεη 

ζηνλ ζηόιν ηεο ε εηαηξεία). 

 

 Έθηαζε 4.800 η.κ. 

 Υσξεηηθόηεηα 2 Airbus Α-321 

 Απηόκαην ζύζηεκα ππξόζβεζεο 

 Δθεδξηθή γελλήηξηα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

 

Η ηερληθή βάζε έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηηο πιένλ ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ 

εμνπιηζκό. Οη  ζαθώο θαηαλεκεκέλνη  ρώξνη εξγαζηώλ (απνζήθεπζεο εξγαιείσλ, 

εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ δηνίθεζεο, ηερληθήο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο, ρξήζεο Η/Τ) 

αιιά θαη νη απαξαίηεηνη ρώξνη αλάπαπζεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, πξνζθέξνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ ηερληθή επηκέιεηα ησλ αεξνζθαθώλ. 
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Η ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθώλ πξαγκαηνπνηείηαη πάληα κε βάζε ηε λνκνζεζία θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Σν ηερληθό ηκήκα δηαζθαιίδεη ηελ άξηηα ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθώλ, ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαη ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, ε νπνία 

εκπιέθεη θαη ηελ Διιεληθή Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηαηξείαο.  

 

Μεραληθνί εθπαηδεπκέλνη ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα θαη εθνδηαζκέλνη κε 

επξσπατθά πηπρία είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθώλ θαη ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηειηθό απνδέθηε ηνλ επηβάηε. 

  

Η βάζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπληήξεζεο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ηερληθνύ 

ηκήκαηνο κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο είλαη ε αζθάιεηα, ε ζπλέπεηα ζηνπο ρξόλνπο 

αλαρώξεζεο, ε άλεζε ησλ επηβαηώλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλάιπζε θαη 

ν έιεγρνο θόζηνπο.  

 

Η ζπληήξεζε ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. Η «βαξηά» ζπληήξεζε (heavy or base 

maintenance) πεξηιακβάλεη ηηο κεγάιεο επηζεσξήζεηο – ειέγρνπο, γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνύληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Η δηάξθεηα απηνύ 

ηνπ είδνπο ηεο ζπληήξεζεο (9-10 κήλεο) πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πέξαο ηεο 

θαινθαηξηλήο ζαηδόλ θαη πξηλ μεθηλήζεη ε λέα θαινθαηξηλή ζαηδόλ ηνπ επόκελνπ 

έηνπο. 

 

Σν δεύηεξν κέξνο νλνκάδεηαη γξακκή ζπληήξεζεο (line maintenance) θαη ιεηηνπξγεί 

12 κήλεο ην ρξόλν, όιν ην 24σξν (24/7). ηηο εξγαζίεο ηεο γξακκήο ζπληήξεζεο 

πεξηιακβάλνληαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο-επηζεσξήζεηο ζε ζθάθνο, 

θηλεηήξεο θαη ζπζηήκαηα αεξνζθάθνπο, αιιαγέο θηλεηήξσλ θαη απνθαηαζηάζεηο 

βιαβώλ.  

 

Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο πξνο ηξίηνπο, εθόζνλ 

ππάξμεη αλάγθε. 
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Σν ηερληθό πξνζσπηθό εθπαηδεύεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία, αιιά θαη κε πεξαηηέξσ εθπαηδεύζεηο όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο νκαδηθόηεηαο, εηαηξηθώλ ζηόρσλ θαη ην maintenance efficiency. 

 

Δπηπιένλ, ην ππόζηεγν δηαζέηεη ηειεπηαίνπ ηύπνπ απηόκαην ζύζηεκα ππξόζβεζεο, 

ηθαλό λα αληρλεύζεη θαη λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα πηζαλή εζηία θσηηάο. Σαπηόρξνλα, 

ζηα ππό ζπληήξεζε αεξνζθάθε εθαξκόδεηαη ην ζύζηεκα COMBI, ην νπνίν 

ηξνθνδνηεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πεπηεζκέλν αέξα θαη λεξό ζε πεξίπησζε 

αλάθιεμεο ή ππξθαγηάο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδόηεζεο, ελεξγνπνηείηαη 

ε εθεδξηθή γελλήηξηα. 

 

Από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008, ε Aegean έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 14001:2004 γηα 

ην ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ηελ Δμππεξέηεζε Δπηβαηώλ, ηελ 

Δμππεξέηεζε Αεξνζθαθώλ, θαζώο θαη γηα ηνλ  Έιεγρν Απνξξηκκάησλ.  

 

Έηζη, ε ηερληθή βάζε, εθηόο από ιεηηνπξγηθή, απνηειεί πξόηππν ζε ζέκαηα 

αλαθύθισζεο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. πγθεθξηκέλα, ζην ππόζηεγν 

ιεηηνπξγεί έλα εηδηθό ζύζηεκα ζπγθέληξσζεο απνβιήησλ ζε εηδηθά βπηία, ώζηε λα 

κε ξππαίλεηαη ν πδξνθόξνο νξίδνληαο.  

 

Σα δύν ηειεπηαία ρξόληα, ην ηερληθό ηκήκα πξνζθέξεη ζε λένπο καζεηεπνκέλνπο ησλ 

ΣΔΙ Υαιθίδνο ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.  

 

Δπίζεο πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο ζε εθείλνπο πνπ, κεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο, έρνπλ μερσξίζεη γηα ηελ εξγαηηθόηεηά ηνπο, ην ραξαθηήξα ηνπο, ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπο θαη ηελ ηζρπξή ζέιεζε λα ζπλερίζνπλ έλα δύζθνιν επάγγεικα, ην 

νπνίν απαηηεί ζπλερή αύμεζε ηερληθήο γλώζεο, δύζθνιν σξάξην εξγαζίαο θαη πνιιέο 

θνξέο δύζθνιν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κε πξνηεξαηόηεηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηδίσλ, ηνπ 

αεξνζθάθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ επηβαηώλ. 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο Aegean Airlines κε ηελ βνήζεηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ 

 

3.1 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο = Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό/Βξαρππξόζεζκεο 

Τπνρξεώζεηο 

 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο 

Ρεπζηόηεηαο 

2005 46.608/76.584=0.61 

2006 94.906/ 112.843=0.84 

2007 228.837/ 150.820=1.52 

2008 268.842/ 171.053=1.57 

2009 300.051/ 133.469=2.25 

2010 286.072/137.192=2.08 

2011 247.349/137.750=1.79 

2012 181.768/134.191=1.35 

2013 299.789/171.438=1.75 

2014 317.987/269.623=1.18 

2015 348.824/326.480=1.06 

2016 346.553/289.143=1.19 

 

 

Πίλαθαο 1 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο 
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Γηάγξακκα 1 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο 
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Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο = Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό – Απνζέκαηα 

/Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 

Έηνο Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο 

Ρεπζηόηεηαο 

2005 (46.608-5.284)/76.584=0.54 

2006 (94.906-5.873)/112.843=0.79 

2007 (228.837-7.469)/150.820=1.47 

2008 (268.842-11.164)/171.053=1.50 

2009 (300.051-9.232)/133.469=2.17 

2010 (286.072-5.986)/137.192=2.04 

2011 (247.349-5.975)/137.750=1.39 

2012 (181.768-5.331)/134.191=1.31 

2013 (299.789-5.961)/171.438=1.71 

2014 (317.987-8.272)/269.623=1.14 

2015 (348.824-8.616)/326.480=1.04 

2016 (346.553-8.975)/289.143=1.16 

 

Πίλαθαο 2 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηόηεηαο 

 

0,54

0,79

1,47 1,5

2,17
2,04

1,39
1,31

1,71

1,14
1,04

1,16

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Απιθμοδείκηηρ Ειδικήρ Ρεςζηόηηηαρ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

 

Γηάγξακκα 2 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηόηεηαο 
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3.2 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο  

 

Αξηζκνδείθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = Καζαξά θέξδε ρξήζεο / Κύθινο 

εξγαζηώλ 

 

Έηνο 

Αξηζκνδείθηεο 

Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο  

2005 15.034/340.619=0,044 

2006 26.673/401.063=0,066 

2007 35.766/482.737=0,07 

2008 29.465/622.713=0,047 

2009 23.037/611.693=0,037 

2010 (23.292)/591.004=-0,04 

2011 (27.176)/668.218=-0,04 

2012 (10.496)/562.858=-0,01 

2013 66.330/682.683=0,097 

2014 56.866/850.891=0,06 

2015 54.247/921.710=0,06 

2016 34.253/891.534=0,038 

 

 

Πίλαθαο 3 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 
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Γηάγξακκα 3 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε ηνπ θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο καο δείρλεη ην πνζνζηό θαζαξνύ 

θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε από ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines είλαη ζεηηθά από ην 2005 έσο θαη ην 2009 θαη από 

ην 2013 έσο θαη ην 2016, ελώ γηα ηα έηε 2010,2011,2012 είλαη αξλεηηθά, όπνπ 

ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ θέξδε αιιά δεκίεο θαη απηό εμεγείηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ρξόληα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επεξέαζε πνιιέο επηρεηξήζεηο όπσο θαη ηελ 

Aegean Airlines. 
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Αξηζκνδείθηεο Μηθηνύ Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο = Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο / 

Κύθινο Δξγαζηώλ 

 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Μηθηνύ 

Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο  

2005 19.899/340.619=0,058 

2006 35.212/401.063=0,087 

2007 44.623/482.737=0,092 

2008 39.938/622.713=0,064 

2009 32.526/611.693=0,053 

2010 (18.679)/591.004=-0,03 

2011 (31.153)/668.218=-0,04 

2012 (12.618)/562.858=-0,02 

2013 83.610/682.683=0,122 

2014 71.777/850.891=0,084 

2015 100.317/921.710=0,11 

2016 51.600/891.534=0,058 

 

 

Πίλαθαο 4 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 
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Γηάγξακκα 4 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

 

 

Ο δείθηεο κηθηνύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο πξέπεη λα είλαη κεγάινο γηα λα κπνξεί ε 

επηρείξεζε λα θαιύπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη ζπγρξόλσο ηα ππόινηπα έμνδα ηεο έηζη 

ώζηε λα ηεο κέλεη έλα ηθαλνπνηεηηθό θαζαξό θέξδνο. Όπσο παξαηεξείηαη παξαπάλσ, 

ε Aegean Airlines έρεη αξθεηά πςειό πνζνζηό κηθηνύ θέξδνπο (κε εμαίξεζε ηα 

πξναλαθεξζείζα ρξόληα δειαδή ηα έηε 2010,2011,2012 όπνπ είλαη αξλεηηθά ιόγσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο). Απηό ζεκαίλεη όηη ε εηαηξεία κπνξεί λα θαιύςεη ηα έμνδα ηεο 

θαη ην ππόινηπν θέξδνο λα είλαη ην θαζαξό γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηεο Aegean Airlines θαη 

ηνπο κεηόρνπο. 
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Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ = Καζαξά θέξδε / ύλνιν 

πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 

 

Έηνο 

Αξηζκνδείθηεο 

Απνδνηηθόηεηαο Πάγηνπ 

Δλεξγεηηθνύ  

2005 78.717/15034=5,24 

2006 71.838/26673=2,69 

2007 124.343/35766=3,47 

2008 169.808/29465=5,76 

2009 161.742/23037=7,02 

2010 161.297/-23292=-6,92 

2011 171.140/-27.176=-6,29 

2012 181.768/-10496=-7,31 

2013 209.361/66330=3,15 

2014 262.202/56866=4,61 

2015 274.157/54247=5,05 

2016 225.970/34253=6,59 

 

Πίλαθαο 5 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 
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Γηάγξακκα 5 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο πάγηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο δείρλεη ηελ απόδνζε πνπ έρνπλ ηα ζπλνιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Aegean Airlines. Γηαθξίλνπκε απμνκεηώζεηο ζηα πνζνζηά 

(κε εμαίξεζε ηα 3 ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο) όπνπ ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη 

θαηά κέζν όξν γύξσ ζηηο 4 κνλάδεο γηα ηα παξαπάλσ έηε. 
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Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθνύ = Καζαξά θέξδε / 

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθνύ 

 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθνύ  

2005 78.717/46.608=1.688 

2006 71.838/94.906=0.757 

2007 124.343/228.837=0.543 

2008 169.808/268.842=0.631 

2009 161.742/300.051=0.54 

2010 161.297/286.072=0.56 

2011 171.140/247.349=0.691 

2012 181.768/281.452=0.645 

2013 209.361/299.789=0.698 

2014 262.202/317.987=0.824 

2015 274.157/348.824=0.786 

2016 225.970/346.553=0.652 

 

Πίλαθαο 6 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
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Γηάγξακκα 6 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο καο δείρλεη ηελ απόδνζε ησλ ζπλνιηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Από ηα ζηνηρεία θαίλεηαη όηη ε εηαηξεία δελ έρεη κεγάιε 

απόδνζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ αιιά είλαη απμαλόκελε κε ζηαζεξό ξπζκό 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα πάγηα ηεο απνδίδνπλ θαιά.
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Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ θεθαιαίσλ = Κέξδε πξν θόξσλ / Ίδηα 

θεθάιαηα 

 

Έηνο 

Αξηζκνδείθηεο 

Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ 

θεθαιαίσλ  

2005 19.899/685=9.05 

2006 35212/16.410=2.145 

2007 44.623/167.491=0.266 

2008 39.938/212.775=0.187 

2009 32.526/224.564=0.144 

2010 (18.679)/200.942=-0.09 

2011 (31.153)/169.318=-0.183 

2012 (12.618)/154.370=-0.081 

2013 83.610/221.448=0.377 

2014 71.777/201.607=0.356 

2015 100.317/190.174=0.527 

2016 51.600/214.497=0.24 

 

Πίλαθαο 7 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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Γηάγξακκα 7 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Παξαηεξνύκε όηη ην έηνο 2010,2011,2012 ε Aegean Airlines έρεη αξλεηηθό πνζνζηό 

απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζε αλεπαξθή δηνίθεζε ή 

αθόκα θαη ζηελ ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο ή ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο εμάπισζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα πξνεγνύκελα θαη ηα 

επόκελα από απηά ηα 3 έηε, ε απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη πάλσ από ην 

0 αιιά θαη απμαλόκελε κε ζηαζεξό ξπζκό πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα θεθάιαηα 

αξρίδνπλ θαη απνδίδνπλ θαιά ρξόλν κε ηνλ ρξόλν. 
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3.3 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

Αξηζκνδείθηεο Μ.Ο. Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ = (Απαηηήζεηο / Κύθινο Δξγαζηώλ) * 

365  

 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Μ.Ο. Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ 

2005 (11.321/340.619)*365=13 

2006 (12.915/401.063)*365=12 

2007 (18.807/482.737)*365=14 

2008 (20.331/622.713)*365=12 

2009 (19.739/611.693)*365=12 

2010 (16.824/591.004)*365=11 

2011 (22.394/668.218)*365=13 

2012 (25.640/562.858)*365=17 

2013 (19.869/682.683)*365=11 

2014 (26.056/850.891)*365=12 

2015 (42.730/921.710)*365=17 

2016 (27.647/891.534)*365=12 

 

 

Πίλαθαο 8 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε ηνπ Μ.Ο είζπξαμεο απαηηήζεσλ 
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Γηάγξακκα 8 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε ηνπ Μ.Ο είζπξαμεο απαηηήζεσλ 
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Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ = Κύθινο Δξγαζηώλ / ύλνιν 

ελεξγεηηθνύ 

 

 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο 

Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ  

2005 115.120/340.619=0.34 

2006 166.744/401.063=0.41 

2007 353.181/482.737=0.73 

2008 438.650/622.713=0.70 

2009 461.793/611.693=0.75 

2010 447.368/591.004=0.76 

2011 418.489/668.218=0.63 

2012 396.869/562.858=0.71 

2013 509.150/682.683=0.75 

2014 580.189/850.891=0.68 

2015 620.300/921.710=0.67 

2016 581.606/891.534=0.65 

 

Πίλαθαο 9 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνύ 
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Γηάγξακκα 9 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ο αξηζκνδείθηεο είλαη κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο γηα ηα όια ηα έηε νπόηε δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε 

ηεο ε Aegean Airlines δελ ρξεζηκνπνηνύληαη εληαηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή θαιό ζα 

ήηαλ ε Aegean Airlines λα ξεπζηνπνηήζεη κεξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εμαηηίαο ηεο 

κε παξαγσγηθήο ρξεζηκνπνίεζεο.
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Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = Κύθινο Δξγαζηώλ / 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Έηνο 
Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο 

Κπθινθνξίαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  

2005 115.120/685=16,8 

2006 166.744/16.410=10.16 

2007 353.181/167.491=2.10 

2008 438.650/212.775=2.06 

2009 461.793/224.564=2.05 

2010 447.368/200.942=2.22 

2011 418.489/169.318=2.47 

2012 396.869/154.370=2.57 

2013 509.150/221.448=2.29 

2014 580.189/201.607=2.87 

2015 620.300/190.174=3.26 

2016 581.606/214.497=2.71 

 

Πίλαθαο 10 : Απνηειέζκαηα ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 γηα ηνλ 

αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

16,8

10,16

2,1 2,06 2,05 2,22 2,47 2,57 2,29 2,87 3,26 2,71

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Απιθμοδείκηηρ Τασύηηηαρ Κςκλοθοπίαρ 

Ιδίων Κεθαλαίων 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

 

Γηάγξακκα 10 : Γηάγξακκα απνηειεζκάησλ ηεο Aegean Airlines ηα έηε 2005-2016 

γηα ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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Ο αξηζκνδείθηεο είλαη ζρεηηθά ρακειόο από ην 2007 θαη κεηά. Ωο απνηέιεζκα, όζν 

πην πςειόο είλαη ν δείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηόζν πην 

πνιιέο πσιήζεηο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Aegean Airlines ηελ δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη ζπλεπώο έρεη απμεκέλα θέξδε. Δπνκέλσο αθνύ ν δείθηεο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απμάλεηαη ρξόλν κε ηνλ ρξόλν ηόηε ζεκαίλεη όηη θαη νη 

πσιήζεηο απμήζεθαλ ρξόλν κε ηνλ ρξόλν θαη αλ ζπλερίζεη έηζη ε εηαηξεία, ν 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο ζα έρεη απμεηηθή ηάζε όιν θαη πεξηζζόηεξν. 
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ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

 

Όπσο παξαηέζεθαλ νη αξηζκνδείθηεο ζην παξαπάλσ θεθάιαην βιέπνπκε όηη ε 

Aegean Airlines γηα ηα έηε πνπ αλαθέξζεθαλ ζε ζρεδόλ όινπο ηνπ δείθηεο, ππάξρνπλ 

θαιά πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν πνπ εμεηάδεηαη (θαη εθηόο από ηα 3 

ζπγθεθξηκέλα έηε 2010/2011/2012). Γεληθά κηα εηαηξεία, δελ ζα πξέπεη λα έρεη 

γξήγνξε αλάπηπμε δηαρξνληθά, γηαηί όζν γξήγνξα κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα 

βειηησζεί, ηόζν γξήγνξα κπνξεί λα πέζεη θαη λα κεησζεί ε ηάζε ηεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

Aegean Airlines, κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάιπζε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ αιιά 

θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα κε βάζε ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ αλαιύζεθαλ, βιέπνπκε όηη 

έρεη κηα ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία όρη κεγάιε αιιά ηόζν όζν λα ηελ θξαηάεη ζε 

θάπνηα αξθεηά θαιά επίπεδα. Γεληθά, ν θιάδνο ηεο αεξνπνξίαο είλαη έλαο ζεκαληηθόο 

θαη παξαγσγηθόο θιάδνο όπνπ όιεο νη εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ κέζα ζε απηόλ, βνεζάλε 

ζηελ εμέιημε ηνπ. Δάλ θάπνηεο εηαηξείεο δελ έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ρξόλν 

κε ηνλ ρξόλν, νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηα ηδαληθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ θιάδν, 

θαιύπηνπλ απηό ην θελό έηζη ώζηε, ην ράζηκν λα κελ είλαη θαη ηόζν κεγάιν. Πνιιέο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ παξαξηήκαηα, ζπγαηξηθέο θαη ππνεηαηξίεο, όπνπ βνεζνύλ 

σο επί ην πιείζηνλ ηελ θύξηα εηαηξεία. Απηό γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Aegean 

Airlines. Δλ θαηαθιείδη, ε κέρξη ηώξα πνξεία ηεο εηαηξείαο είλαη πνιύ θαιή, θαη απηό 

θαίλεηαη θαη από ηνπο αξηζκνδείθηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. Μία θαιή έξεπλα όκσο 

κπνξεί λα βαζηζηεί θαη ζηα ζηνηρεία ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο θαη κπνξεί λα εμειίμεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πάξεη από ηνπο λένπο ηζνινγηζκνύο (ησλ επόκελσλ εηώλ) ηεο 

εηαηξείαο, έηζη ώζηε λα παξαηεξήζεη θαηά πόζν ζπλερίδεη ή όρη ηελ θαιή ηεο πνξεία 

ε αεξνπνξηθή εηαηξεία Aegean Airlines. 
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