
 

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 

ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Αλάπηπμε Μνληέινπ Βειηηζηνπνίεζεο ηεο Καηαλνκήο 

Πφξσλ γηα ηελ Αλαβάζκηζε ησλ εκαληηθφηεξσλ 

Αεξνιηκέλσλ ηεο Διιάδαο 

 

ΔΗΡΖΝΖ-ΝΗΟΒΖ ΥΡΖΣΟΤ 

Δπίβιεςε: 

Γηψξγνο Γηαλλήο, Καζεγεηήο ΔΜΠ 

Νηθφιανο Λαγαξφο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΜΠ 

Κσλζηαληίλνο Κεπαπηζφγινπ, Λέθηνξαο ΔΜΠ 

 

Αζήλα, Ηνχιηνο 2016 



 

 

 

 

 

 

 



 

Δςσαπιζηίερ 

 

Με ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ζπνπδψλ κνπ ζην 

Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ. ηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή, ε ζπκβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Γηψξγν Γηαλλή, Καζεγεηή ηεο ζρνιήο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ηνλ θ. Νηθφιαν Λαγαξφ, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηεο ζρνιήο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Κεπαπηζφγινπ, Λέθηνξα ηεο ζρνιήο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Σνπο επραξηζηψ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε, ηελ 

ππνζηήξημε, ηνλ ρξφλν ηνπο, πνπ κνπ παξείραλ θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγηθή 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο. 

Δλ ζπλερεία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε ζπλερή ζηήξημε κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε θάζε κνπ επηινγή θαη λέν βήκα, ρσξίο ηεο ζπλερνχο 

πξνζθνξάο ηνπο, δελ ζα είρα θαηνξζψζεη ηίπνηα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ γηα φιεο εθείλεο ηηο ζηηγκέο πνπ 

έρνπκε πεξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ καο ρξφλσλ. 
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ηφρνο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο 

θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ ηεο Διιάδαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ππνδνκψλ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ζηφρνπ αλαπηχρζεθε θαη εθαξκφζηεθε καζεκαηηθφ κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο ην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ γξακκηθνχ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν κνληέιν 

απηφ, εθθξάζηεθε κέζσ αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ζηελ νπνία εηζάγεηαη ν 

ζπληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θάζε αεξνιηκέλα θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο 

απφδνζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

επηδεηείηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο κε βαζηθφ πεξηνξηζκφ ην 

δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ. πλνιηθά ζεσξήζεθαλ νγδφληα ηέζζεξα (84) 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα βειηηζηνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηάθνξεο επηιχζεηο 

ηνπ κνληέινπ θαηαδεηθλχνπλ φηη φζν απμάλεηαη ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αεξνιηκέλσλ ζηνπο νπνίνπο ελεξγνπνηνχληαη ελέξγεηεο 

αλαβάζκηζεο, φρη φκσο κε αλαινγηθφ ηξφπν. Δπηπξνζζέησο, πξνζδηνξίζηεθε ε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο κεηαβνιήο 

απφδνζεο ζηνπο αεξνιηκέλεο κε ηνπο πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο ζπνπδαηφηεηαο. 

Χζηφζν, πξνθχπηεη φηη ε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ δε ζπλδέεηαη γξακκηθά κε ην 

χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ θιηκάθσζε ησλ 

επελδχζεσλ. Σέινο, γηα θάζε πεξίπησζε δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξνληθή κεηαθχιηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απνδίδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ 

θεθαιαίνπ. 
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The objective of the present thesis is to achieve the optimal allocation of financial 

resources in the country of Greece with a view to the upgrading of the most important 

Greek airports infrastructure. For this purpose, a mathematical optimization model 

has been developed and applied based on the principles of linear integer 

programming. This model is expressed through an objective function which includes 

two distinct parameters, the first depicting the importance factor of each airport and 

the second reflecting the efficiency coefficient of each infrastructure project, chosen 

to be implemented for upgrade. Throughout the process of optimization, the objective 

function needs to be maximized with the initial available budget been the most 

significant constraint. Eighty-four (84) different optimization scenarios have been 

considered and solved. The results of their solutions indicate that the increase of the 

budget leads to the increase of the number of airports in which the upgrading steps 

are activated, but not in a proportionate manner. In addition, the series of actions 

priority with the highest performance coefficients has been defined at airports with 

the highest importance coefficients. However, it was derived that the optimal 

allocation of resources is not linearly related to the budget size, the project’s cost or 

the investment’s escalation. Finally, it was found that the temporal shift of the budget 

contributes more to the exploitation of the available fund. 

 

 

 

  



ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζε ε αλάπηπμε ελφο 

κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ 

ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα πέληε εηψλ θαη κε βαζηθφ 

πεξηνξηζκφ ηε δηάζεζε ησλ ειαρίζησλ πφξσλ. 

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ επηηεχρζεθε κέζσ εθηελνχο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο εξεπλψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Ζ επηινγή ησλ 20 ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ 

πξνήιζε κέζσ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ζην κέγεζνο, ζηελ 

επηζθεςηκφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή δχλακε θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. ηε ζπιινγή 

ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ αμηνπνηήζεθαλ ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), ε 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) θαζψο θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ησλ 

νξγαληζκψλ ησλ αεξνιηκέλσλ μερσξηζηά. 

Οη παξάκεηξνη πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν είλαη ν ζπληειεζηήο ζεκαζίαο πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο απφδνζεο 

πνπ επέξρεηαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο μερσξηζηά. 

Δλ ζπλερεία, αλαπηχρζεθε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ κνληέινπ 

βειηηζηνπνίεζεο, ε νπνία ππνδειψλεη ηελ απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

αεξνιηκέλσλ θαη ζηελ νπνία εηζάγνληαη νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο επηδεηψληαο ηε 

κεγηζηνπνίεζή ηεο, κέζσ γξακκηθνχ αθέξαηνπ δπαδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σα έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο αθνξνχλ ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ησλ 

αεξνιηκέλσλ, ζην δηάδξνκν απφ-πξνζγεηψζεσλ, ζηνλ ρψξν θηλήζεσλ θαη αλακνλήο 

ησλ αεξνζθαθψλ θαη ηέινο ζηνλ ρψξν εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ. 

Αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα ζελάξηα βειηηζηνπνίεζεο, νγδφληα ηέζζεξηο (84) 

ζπλδπαζκνχο πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο επηρεηξήζεθαλ κεηαβνιέο ζηνλ αξρηθφ 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ζηηο απαηηνχκελεο επελδχζεηο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

ησλ αεξνιηκέλσλ, ζηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο 

αεξνιηκέλεο, ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο, ζηε κεηαβνιή 

ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο. ε θάζε ζελάξην εμεηάζηεθε 

ε πεξίπησζε κεηαθχιηζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην επφκελν έηνο 

εθφζνλ απηφο δελ αμηνπνηείηαη ζην ηξέρνλ έηνο πνπ παξέρεηαη. 
Γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ησλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο γηα θάζε 

ζελάξην θαη ζπλδπαζκφ πεξηπηψζεσλ κε εηζαγσγή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 84 δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ βειηηζηνπνίεζεο.



 

 

ρήκα1: πγθεληξσηηθή εηθφλα απνηειεζκάησλ



 

ρήκα 2: Γηαγξάκκαηα ρξνληθήο θαηαλνκήο ελεξγεηψλ αλά επέλδπζε



 

 

Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πξνέθπςαλ 

επηκέξνπο ρξήζηκα απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ θχξην 

ζηφρν πνπ ηέζεθε αξρηθά. πλνςίδνληαο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Έπεηηα απφ εθηελή αλαζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε ζηφρν ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο, θαίλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά 

αλαπηχζζεηαη έλα κνληέιν βέιηηζηεο θαηαλνκήο πφξσλ ζηελ Διιάδα κε 

βαζηθφ πεξηνξηζκφ απηνχ ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. 

 

 Ζ κέζνδνο ηνπ γξακκηθνχ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα 

ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξεο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ αιιά θαη λα θαζνξηζηνχλ νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ δηάθνξσλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αιιά φρη κε γξακκηθφ ηξφπν ηε βέιηηζηε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο είλαη ην κέγεζνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ην θφζηνο ησλ έξγσλ, ε θιηκάθσζε ησλ επελδχζεσλ ζην ρξφλν 

θαη νη ζπληειεζηέο αμηνιφγεζεο αεξνιηκέλσλ θαη ελεξγεηψλ έηζη φπσο έρνπλ 

νξηζηεί. 

 

 Ζ απφδνζε πνπ επηθέξεη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο αεξνιηκέλεο 

δελ απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. ην πξψην 

ζηάδην αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη ζρεδφλ αλαινγηθά αιιά ζηε ζπλέρεηα 

επηβξαδχλεηαη. Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε επελδχζεσλ ε εηθφλα ηνπ πςεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ δε κεηαβάιιεηαη. 

 

 ε φιεο ηηο εθαξκνγέο πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ελεξγεηψλ ελεξγνπνηείηαη απφ ην δεχηεξν κε ηξίην 

έηνο θαη κεηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην βέιηηζην ζελάξην επέξρεηαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη δελ ππάξρνπλ ελδηάκεζνη 

πεξηνξηζκνί. Καιχηεξα αμηνπνηείηαη δειαδή ην θεθάιαην ζην ζχλνιν ηνπ παξά 

φηαλ επηκεξίδεηαη. Ζ παξαηήξεζε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή αλ πξνζέμεη θαλείο ην 

κε αμηνπνηήζηκν θεθάιαην θαη ηηο ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο γηα θάζε πεξίπησζε. 

 

 Σν 80% ησλ ζελαξίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη πην απνδνηηθά φηαλ πξνβιέπνπλ 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζελαξίσλ πνπ πξνβιέπνπλ κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ θαη εθείλσλ πνπ δελ 

πξνβιέπνπλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 



 

 

 Οη κεηαβνιέο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θάζε 

αεξνιηκέλα μερσξηζηά είηε κε ηελ αχμεζε θαηά 26%, είηε κε ηελ αχμεζε θαηά 60 % 

δελ ζεκαίλεη φηη ζα επηθέξεη αηζζεηή αληίζηνηρε αχμεζε/κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πινπνηήζηκσλ 

ελεξγεηψλ, είλαη ινγηθφ σζηφζν λα πξαγκαηνπνηνχληαη ιηγφηεξεο ελέξγεηεο θαζψο 

απμάλνληαη νη δαπάλεο ησλ αεξνιηκέλσλ αιιά ν αξηζκφο πινπνίεζεο ηεο ηξίηεο 

ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο 

ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αεξνιηκέλεο δε κεηαβάιιεηαη.  

 

 Ζ ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ δελ απμάλεηαη ην ίδην γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο κεηαβνιήο απφδνζεο ησλ 

αεξνιηκέλσλ (ΓΥ) θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο δαπαλψλ. Σφζν νη 

πεξηνξηζκνί φζν θαη ην θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ επεξεάδνπλ αηζζεηά ηε ζπρλφηεηα. 

 

 Σν κέζν θφζηνο αλά πινπνηήζηκε ελέξγεηα ειαρηζηνπνηείηαη γηα ην ζελάξην 

ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη ην 

θφζηνο δελ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ 

αιιά επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκνο. 

 

 Σα πνζνζηά ησλ πην ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη θαη εθείλσλ 

πνπ πινπνηνχληαη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο αεξνιηκέλεο σο πξνο ην ζχλνιν 

ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ, είλαη κηθξφηεξα γηα ηα ζελάξηα ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ. πλεπψο θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη φηη αλ ε απφδνζε θξίλεηαη 

απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο είλαη πην απνδνηηθά ηα ζελάξηα πςεινχ  

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Σφζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ, φζν θαη κε ηε κεηαβνιή ζηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ  ππάξρεη ζπκκεηξία ζηα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ν δηαηηζέκελνο θάζε θνξά 

πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο αξρηθέο 

ζπλζήθεο ζην ζχλνιν ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο πνπ ηίζεληαη σο πξνηεξαηφηεηα 

πινπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

 

 Τπφ πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηφ λα θαηαζηεί ρξήζηκν ην κνληέιν πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έπεηηα απφ θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο ζηελ θάζε πεξίπησζε βειηηζηνπνίεζεο επελδχζεσλ 

αεξνιηκέλσλ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ έξγσλ ππνδνκψλ.
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1 
 Δηζαγσγή 

 

 

1.1 Γεληθή αλαζθφπεζε 

Ζ αλάγθε γηα κεηαθνξά γελλήζεθε παξάιιεια κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ο 

πξσηφγνλνο άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηα εμέιημήο ηνπ, εξρφκελνο αληηκέησπνο κε 

ηηο θπζηθέο ηνπ αληνρέο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, αλαδήηεζε δηάθνξα κέζα 

κεηαθνξάο γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα ηα αγαζά ηνπ. πλεπψο, χζηεξα απφ πνιιαπιέο 

εθεπξέζεηο απφ ηξνρφ, παλί θαη αηκφ έθζαζε ζην ζήκεξα, ησλ ζπλερψλ 

εμειηζζφκελσλ κέζσλ κεηαθνξάο ηα νπνία απνηεινχλ παξάγνληα θιεηδί ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληψλ αιιά θαη 

γέθπξα ελνπνίεζεο ρσξψλ, ιαψλ θαη αλζξψπσλ. 

Σα ελαέξηα κέζα κεηαθνξάο θηλνχκελα ζηελ πιεχζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ελνπνίεζεο 

είλαη πιένλ απνδεθηά σο  ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη 

αλαληηθαηάζηαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή πνιιψλ αλζξψπσλ. Σν φξακα φηη ε 

κειινληηθή πξφνδνο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα 

πξνάγεη ηελ θηιία θαη ηελ θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ αλζξψπσλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν, είλαη πιένλ κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία έρεη ήδε 

επηζεκνπνηεζεί έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ ηθάγνπ, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1944 απφ ηνλ Franklin Roosevelt θαη ησλ νκφηηκψλ ηνπ. 

Ζ νκαιή, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ αεξνιηκέλσλ επηηπγράλεηαη 

κέζσ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ ππνδνκψλ, ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπο  είλαη έλα δχζθνιν έξγν, είηε πξφθεηηαη γηα 

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε είηε γηα πξνζπάζεηα πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθή, ηνπηθήο 

βειηηζηνπνίεζεο. Ζ δηαρείξηζε απηή ησλ αεξνιηκέλσλ, ε νπνία είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ 

ελφο γεληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ 

παξάιιεια κε ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 
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1.1.1 Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ήκεξα, ε θξίζε ζηελ νπνία δηέξρεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία ππνδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο δξάζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε πξνζαξκνγήο ζε έλα 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν ην νπνίν ζα έρεη σο εθαιηήξην ηελ ηφλσζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο. Ο Σνπξηζκφο θαη ην δηεζλέο εκπφξην κε ηελ εμαγσγή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν. 

Ζ πινχζηα  πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ην απαξάκηιιν θπζηθφ θάιινο, ε εθηεηακέλε 

αθηνγξακκή, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πξντφληα κνλαδηθήο πνηφηεηαο θαη αμεπέξαζηεο 

δηαηξνθηθήο αμίαο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο εμσζηξέθεηαο κέζσ 

ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ. 

Ζ Διιάδα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο: 
 
δεθαπέληε αεξνιηκέλεο δηεζλψλ ζπγθνηλσληψλ ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
•Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ "ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ" •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο 
Θεζζαινλίθεο "Μαθεδνλία" (ΚΑΘΜ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ρφδνπ "Γηαγφξαο" 
(ΚΑΡΓ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ζξαθιείνπ "Ν. Καδαληδάθεο" •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο 
Κέξθπξαο Η. Καπνδίζηξηαο (ΚΑΚΚ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Κσ "Ηππνθξάηεο" (ΚΑΚΧΗ) 
•Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αιεμαλδξνχπνιεο "Γεκφθξηηνο" (ΚΑΑΛΓ) •Κξαηηθφο 
Αεξνιηκέλαο Μπηηιήλεο "Οδ. Διχηεο" (ΚΑΜΣΔ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Λήκλνπ 
"Ήθαηζηνο" (ΚΑΛΜΖ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ "Η. Γαζθαινγηάλλεο" (ΚΑΥΝΓ) 
•Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Κεθαιιελίαο (ΚΑΚΦ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Εαθχλζνπ "Γ. 
νισκφο" (ΚΑΕΑ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο άκνπ "Αξίζηαξρνο ν άκηνο" (ΚΑΜ) 
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•Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Καβάιαο "Μ. Αιέμαλδξνο" (ΚΑΚΒΑ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο 
Καιακάηαο "Καπεηάλ Βαζ. Κσλζηαληαθφπνπινο" (ΚΑΚΛ) 
 
είθνζη αεξνιηκέλεο εζσηεξηθψλ ζπγθνηλσληψλ απφ ηνπο νπνίνπο θάπνηνη εθηεινχλ 
δξνκνιφγηα θαη ζην εμσηεξηθφ αλαιφγσο κε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν: •Κξαηηθφο 
Αεξνιηκέλαο Αζηππάιαηαο (ΚΑΠΛ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ησαλλίλσλ "Βαζηιεχο 
Πχξξνο" (ΚΑΗΧΠ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Υίνπ "κεξνο" (ΚΑΥΗΟ) •Κξαηηθφο 
Αεξνιηκέλαο Μπθφλνπ (ΚΑΜΚ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο θηάζνπ "Α. Παπαδηακάληεο" 
(ΚΑΚ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Κνδάλεο "Φίιηππνο" (ΚΑΚΕΦ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο 
Καζηνξηάο "Αξηζηνηέιεο" (ΚΑΚΣΑ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Καξπάζνπ (ΚΑΚΠ) 
•Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο αληνξίλεο (ΚΑΡ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Κπζήξσλ 
"Αιέμαλδξνο Αξηζηνηέινπο Χλάζεο" (ΚΑΚΘΧ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Μήινπ 
(ΚΑΜΛ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο θχξνπ (ΚΑΤ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Νέαο 
Αγρηάινπ (ΚΑΝΑ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αθηίνπ (ΚΑΑΚ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο 
Πάξνπ (ΚΑΠΑ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο χξνπ "Γεκήηξηνο Βηθέιαο" (ΚΑΟΒ) 
•Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αξάμνπ (ΚΑΑΞ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Νάμνπ (ΚΑΝΞ) 
•Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Καιχκλνπ (ΚΑΚΜ) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ηθαξίαο "Ίθαξνο" 
(ΚΑΗΡ) 

  

ηέζζεξηο δεκνηηθνχο αεξνιηκέλεο: •Γεκνηηθφο Αεξνιηκέλαο Καζηειφξηδνπ (ΓΑΕΟ) 
•Γεκνηηθφο Αεξνιηκέλαο Κάζνπ (ΓΑΚΑ) •Γεκνηηθφο Αεξνιηκέλαο Λέξνπ (ΓΑΛΔ) 
•Γεκνηηθφο Αεξνιηκέλαο εηείαο (ΓΑΣ) 
 
ηέζζεξηο αεξνιηκέλεο ππφ αλαζηνιή: •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αγξηλίνπ (ΚΑΑΓ) 
(Λεηηνπξγία αεξνιηκέλα ππφ αλαζηνιή) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο πάξηεο (ΚΑΠ) 
(Λεηηνπξγία ππφ αλαζηνιή) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Αλδξαβίδαο (ΚΑΝΓ) (Λεηηνπξγία 
αεξνιηκέλα ππφ αλαζηνιή) •Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Δπηηαιίνπ (ΚΑΔΠ) (Λεηηνπξγία 
αεξνιηκέλα ππφ αλαζηνιή) 
 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία απφ κία γεληθή εηθφλα ηεο πεληαεηνχο εμέιημεο 
δηεζλψλ αθίμεσλ αιινδαπψλ επηζθεπηψλ  ζηελ Διιάδα. Ζ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 
θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα ηελ ρψξα καο απνδεηθλχνπλ πσο ν ηνπξηζκφο απνηειεί 
θεληξηθφ ππιψλα αλάπηπμεο κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην 
Πξντφλ, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο επελδχζεηο. Δίλαη εκθαλέο πσο ρξφλν κε ην 
ρξφλν ε Διιάδα σο ελεξγή ζην δηεζλή αληαγσληζκφ, άμηα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ 
θχξησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ παγθνζκίσο. 
 
Γεδνκέλεο σζηφζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο θξίλεηαη επηηαθηηθή φρη 
κφλν ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ πφξσλ αιιά θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο απηψλ πνπ ζα 
επέιζεη κέζσ ηεο πξνζηαζίαο αξρηθά θαη αθνινχζσο κέζσ ηεο ζπλερνχο 
αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο. Πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια νη αεξνιηκέλεο θαη λα πξνζειθχνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 
ηνπξηζηψλ ρξήδεη άκεζε ε αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ζε 
βάζνο ρξφλνπ, απφξξνηα ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζήο ηνπο κε ην ειάρηζην δπλαηφ 
θφζηνο. 
 
Δπνκέλσο, ηίζεηαη χςηζηεο ζεκαζίαο ε εμαζθάιηζε κίαο πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ αεξνιηκέλσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ζπληήξεζεο θαη 

http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-astypalaias-kapl
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-astypalaias-kapl
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-iwanninwn-basileys-pyrros-kaiwp
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-iwanninwn-basileys-pyrros-kaiwp
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-xioy-omhros-kaxio
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-mykonoy-kamk
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-mykonoy-kamk
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-skia8oy-a-papadiamanths-kask
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-skia8oy-a-papadiamanths-kask
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-kozanhs-filippos-kakzf
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-kastorias-aristotelhs-kakta
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-kastorias-aristotelhs-kakta
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-karpa8oy-kakp
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-santorinhs-kasr
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-ky8hrwn-alejandros-aristoteloys-wnashs-kak8w
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-ky8hrwn-alejandros-aristoteloys-wnashs-kak8w
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-mhloy-kaml
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-mhloy-kaml
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-skyroy-kasy
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-neas-agxialoy-kana
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-neas-agxialoy-kana
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-aktioy-kaak
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-paroy-kapa
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-paroy-kapa
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-syroy-dhmhtrios-bikelas-kasob
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-arajoy-kaaj
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-najoy-kanj
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-kalymnoy-kakm
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-ikarias-ikaros-kair
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-ikarias-ikaros-kair
http://www.ypa.gr/our-airports/dhmotikos-aerolimenas-kastelorizoy-dazo
http://www.ypa.gr/our-airports/dhmotikos-aerolimenas-kasoy-daka
http://www.ypa.gr/our-airports/dhmotikos-aerolimenas-leroy-dale
http://www.ypa.gr/our-airports/dhmotikos-aerolimenas-shteias-dast
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-agrinioy-kaag-leitoyrgia-aerolimena-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-agrinioy-kaag-leitoyrgia-aerolimena-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-sparths-kasp-leitoyrgia-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-sparths-kasp-leitoyrgia-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-andrabidas-kand-leitoyrgia-aerolimena-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-andrabidas-kand-leitoyrgia-aerolimena-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-epitalioy-kaep-leitoyrgia-aerolimena-ypo-anastolh
http://www.ypa.gr/our-airports/kratikos-aerolimenas-epitalioy-kaep-leitoyrgia-aerolimena-ypo-anastolh
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βειηίσζεο ή αθφκε επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηέινο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ. 

 

 
 

Πίλαθαο 1.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ εηζεξρφκελσλ επηβαηψλ ζηελ Διιάδα 

αλά κήλα θαηά ηελ πεληαεηία 2010 έσο 2015 
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1.2 ηφρνο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αεξνιηκέλσλ ζηελ Διιάδα. Θέηνληαο σο 

βαζηθφ άμνλα θαη πεξηνξηζκφ ηνλ ειάρηζην δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ ζα 

θαηαβιεζεί ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο κνληέινπ βέιηηζηεο ζπληήξεζεο θαη 

αλαβάζκηζεο θάζε πέληε έηε. 

Έπεηηα απφ εθηελή ζπιινγή ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ θαη 

αθνξνχλ ζηνλ φγθν ηεο θίλεζεο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ αεξνιηκέλσλ αιιά θαη 

εθείλσλ πνπ απνηεινχλ χςηζηεο ηνπξηζηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο έγηλε ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ είθνζη ζεκαληηθφηεξσλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ Αζελψλ ην νπνίν ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθνξάο 

ησλ ζηνηρείσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα, ήηαλ αλέθηθην λα αμηνινγεζεί ζηελ ίδηα 

θιίκαθα. 

Οη είθνζη ζεκαληηθφηεξνη αεξνιηκέλεο είλαη:  
 

 

 

 

1 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο "Μαθεδνλία" (ΚΑΘΜ)

2 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Ρόδνπ "Γηαγόξαο" (ΚΑΡΓ

3 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Ζξαθιείνπ "Ν. Καδαληδάθεο"

4 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Κέξθπξαο Η. Καπνδίζηξηαο (ΚΑΚΚ)

5 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο  Κσ "Ηππνθξάηεο" (ΚΑΚΧΗ)

6 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Αιεμαλδξνύπνιεο "Γεκόθξηηνο" (ΚΑΑΛΓ)

7 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Μπηηιήλεο "Οδ. Διύηεο" (ΚΑΜΣΔ)

8 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Λήκλνπ "Ήθαηζηνο" (ΚΑΛΜΖ)

9 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ "Η. Γαζθαινγηάλλεο" (ΚΑΥΝΓ)

10 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Κεθαιιελίαο (ΚΑΚΦ)

11 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Εαθύλζνπ "Γ. νισκόο" (ΚΑΕΑ)

12 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο άκνπ "Αξίζηαξρνο ν άκηνο" (ΚΑΜ)

13 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Καβάιαο "Μ. Αιέμαλδξνο" (ΚΑΚΒΑ)

14 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Καιακάηαο "Καπεηάλ Βαζ. Κσλζηαληαθόπνπινο" (ΚΑΚΛ)

15 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο αληνξίλεο (ΚΑΡ)

16 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Μπθόλνπ (ΚΑΜΚ)

17 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Αθηίνπ (ΚΑΑΚ)

18 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο θηάζνπ "Α. Παπαδηακάληεο" (ΚΑΚ)

19 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Πάξνπ (ΚΑΠΑ)

20 Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Υίνπ "Όκεξνο" (ΚΑΥΗΟ)
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1.3 Μεζνδνινγία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Δθφζνλ επηδίσμε είλαη ε δηακφξθσζε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο, 

εθαιηήξην ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ήηαλ ε Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα. 

Ζ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα είλαη έλα θχξην εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

άζθεζε δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ο εχζηνρνο νξηζκφο ηεο Δ.Δ.Δ.Δ.: ‘Δπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα είλαη ε επηζηεκνληθή πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνηθήζεσο κε ηελ 

επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία καζεκαηηθώλ πξνηύπσλ’ 

είλαη ηθαλφο λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 

αζρνιείηαη κε ηελ άξηζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πξνζδηνξηζηηθά θαη πηζαλνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ βαζίζηεθε ζε έλα ζχλνιν πνζνηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

εθθξάδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αθέξαην γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

κνξθήο ‘0-1’. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ φπνπ νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο είλαη ηεο κνξθήο ‘ΝΑΗ – ΟΥΗ’ ,δειαδή αλ 

κηα επηρείξεζε πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ή φρη κίαο ελέξγεηαο, κίαο επέλδπζεο 

κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνξνψλ ηεο. 

Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη αξρηθά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ, φπνπ ζε πξνβιήκαηα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

πνζνηηθνπνηνχλ ηηο απνθάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ, γη’ απηφ νλνκάδνληαη θαη 

κεηαβιεηέο απφθαζεο. Οη ηηκέο απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνδνζεί ην βέιηηζην δπλαηφ 

απνηέιεζκα, ην νπνίν απνηειεί θαη ην θξηηήξην ή κέηξν απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ έρεη νξηζζεί. Ζ ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο αλαδεηείηαη ην κέγηζην θαη ε νπνία 

πεξηγξάθεη ην θξηηήξην απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε. 
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1.4 Γνκή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο δνκήο ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ 

ην θεθάιαην 1 γίλεηαη ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζέκαηνο ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ. Έπεηηα απφ κία γεληθή αλαζθφπεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ ππνδνκψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, 

ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ θαη θαηαγξάθεηαη κε 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ν ζηφρνο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Παξαηίζεηαη θαη 

κία πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

Σν θεθάιαην 2 πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλαζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ έξεπλεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

θαζψο θαη ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε παξφκνησλ πξνβιεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ θαη πνηεο απφ απηέο 

κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

ην θεθάιαην 3 πξνζδηνξίδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζηζηήθακε θαη 

αλαιχεηαη εηο βάζνο γηα ηελ πιήξε απνζαθήληζε ε επηιεγείζα κεζνδνινγία θαζψο 

θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο. 

ην θεθάιαην 4 πεξηιακβάλεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζηα νπνία 

ζηεξίρηεθε ε παξνχζα εξγαζία. 

ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο κέρξηο φηνπ επέιζεη ε ιχζε θαη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, ε παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ιεπηνκεξνχο παξνπζίαζεο θαη 

αλάιπζεο ησλ εμαγφκελσλ ζηνηρείσλ, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο εμήγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

ην θεθάιαην 6 πεξηέρνληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ή 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, πξνζζήθε ή αιιαγή  κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

ην θεθάιαην 7 παξαηίζεηαη θαηάινγνο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε παξεκθεξείο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. 
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2 
Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

 

 

2.1 Γεληθά 

ην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, παξνπζηάδνληαη αθελφο ηα 

απνηειέζκαηα θαη αθεηέξνπ νη κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, έπεηηα απφ έξεπλα θαη κειέηε εξγαζηψλ ζπλαθψλ κε ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. 

πγθεθξηκέλα παξαηίζεηαη ζχλνςε ηεο θάζε εμεηαδφκελεο εξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα, 

ψζηε έπεηηα απφ ηε ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ λα πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα 

εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε επηινγή ηεο πηνζεηεζείζαο κεζνδνινγίαο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηαδεηθλχεηαη φηη απφ ηηο ζπλαθείο έξεπλεο δελ έρεη θαιπθζεί πιήξσο ην αληηθείκελν 

πνπ εμεηάδεηαη αιιά θαη κε πνηνλ ηξφπν, κέζσ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κεζνδνινγηψλ, επηιέγεηαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηνπκέλνπ.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

δηαδξακαηίδνπλ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαη έξγα ππνδνκήο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα επέιζεη ε αλαβάζκηζε ησλ αεξνιηκέλσλ θαζψο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο 

αλαβάζκηζεο ζηνλ ρψξν ηνπ αεξνιηκέλα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιερζνχλ κε ηνλ πην νξζνινγηζηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηφζν 

νη ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο κέζσ ησλ δεηθηψλ απφδνζεο ησλ αεξνιηκέλσλ, φζν θαη ε 

κεζνδνινγία πνπ ζα επηθέξεη ηε βέιηηζηε ιχζε ζηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζή ηνπο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε νινθιεξσκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 
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2.2 Δλέξγεηεο αλαβάζκηζεο θαη ζπλαθείο έξεπλεο εθαξκνγψλ 

βειηηζηνπνίεζεο 

2.2.1 Σππηθφο αεξνιηκέλαο – ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο 

Έπεηηα απφ δηεξεχλεζε ελφο ηππηθνχ αεξνιηκέλα, ν νπνίνο ζπλάδεη κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γηνίθεζεο Αεξνπνξίαο θάζε ρψξαο, νη θπξηφηεξνη ρψξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

δηακεξίδεηαη είλαη ν δηάδξνκνο απφ-πξνζγεηψζεσλ, ν ρψξνο θίλεζεο θαη αλακνλήο 

ησλ αεξνζθαθψλ, ν ηεξκαηηθφο ζηαζκφο θαη νη ρψξνη εμππεξέηεζεο εθηφο 

αεξνδξνκίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηίζεηαη έλα ηππηθφ δηάγξακκα ηεο θάηνςεο ελφο 

αεξνιηκέλα φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ‘Airport Planning 

and design’ απφ ηνλ Robert K. Whitford (2003). 

 

 

ρήκα 2.1: Φσηνγξαθία ηνπ αεξνπνξηθνχ ζπζηήκαηνο (Ashford, N., Stanton, H., and 

Moore, P., Airport Operations, Pitman, London, 1991.) 
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χκθσλα κε ην ζρήκα 2.1, νη επηβάηεο, εηζεξρφκελνη ζηνλ αεξνιηκέλα, θαηεπζχλνληαη 

ζηνλ ρψξν αμηνπνίεζεο επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ, έπεηηα πεξλνχλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν 

ζπλάζξνηζεο θαη ζηελ απνβάζξα ειέγρνπ ησλ απνζθεπψλ, αθνινπζνχληαη ζηελ 

πχιε, ελ ζπλερεία ζηελ πνδηά, ζηνλ ηξνρφδξνκν ψζηε ηειηθά λα νδεγεζνχλ ζην 

αεξνζθάθνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα θαηεπζπλζεί ζην δηάδξνκν απφ-

πξνζγεηψζεσλ. 

Έπεηηα απφ κειέηε εξεπλψλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαζψο 

ζπιιέγνληαο επηπξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή αιιά θαη απφ 

θάζε αεξνιηκέλα κεκνλσκέλα, ήηαλ θαλεξφ πσο νη πεξηζζφηεξνη αεξνιηκέλεο ηεο 

ρψξαο δηαζέηνπλ ειιηπείο ππνδνκέο κε κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηνλ ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ, ν νπνίνο ρξήδεη άκεζεο αλαβάζκηζεο θαη αλαδηακφξθσζεο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο. 

Μάιηζηα, ην πξφζθαην πιάλν ηεο θνηλνπξαμίαο Fraport – Slentel γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ 14 πεξηθεξεηαθψλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο κε έξγα αλαβάζκηζεο θαη 

ζπληήξεζεο ππνδνκψλ χςνπο ηξηαθνζίσλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ Δπξψ ζηελ 

πξνζερή ηεηξαεηία θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε απηή.  

 

 

2.2.2 Δθαξκνγέο βειηηζηνπνίεζεο – ζπλαθείο έξεπλεο 

Ζ Διιάδα, ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα 

ηπρφλ απνηπρίαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο, νη νπνίεο 

αλαπηεξψλνπλ ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσλίαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πγεία, ηελ 

θπζηθή πξνζηαζία, ηελ αζθάιεηα, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ. Οη θξίζηκεο ππνδνκέο, νη ππνδνκέο δσηηθήο ζεκαζίαο ηεο ρψξαο είλαη απηά 

ηα ζπζηήκαηα ή ππνζπζηήκαηα, φπσο ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο, 

ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα ζπζηήκαηα ησλ αεξνδξνκίσλ. 

Χζηφζν, ην πξφβιεκα ηεο βέιηηζηεο ιχζεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ κε ζθνπφ ηε 

ζπληήξεζε, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ είλαη έλα 

ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί ρξφληα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Απφ ην 1940 ήδε, 

γελλήζεθε ε αλάγθε ηνπ λένπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, ν νπνίνο ζα έρεη σο αληηθείκελν 

φρη κφλν ηελ εχξεζε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ αιιά ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα γηα 

επηζηεκνληθή δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ. Ζ παξαπάλσ επηζηήκε νλνκάδεηαη 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα. 

Βαζηθά ζηάδηα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

δηαηχπσζε ζηφρσλ, ε δηαηχπσζε ηνπ κνληέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ε επίιπζε 

ηνπ κνληέινπ, ε αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη ε πινπνίεζε ηεο ιχζεο. 
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Οη Εanakis et al. (1995) ζηε δεκνζίεπζή ηνπο παξέρνπλ κία ιεπηνκεξή αλάιπζε 

ησλ ήδε ππαξρνπζψλ παιαηφηεξσλ εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ θαη ηηο θαηαηάζζνπλ κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια ζηα νπνία ζηεξίρζεθαλ, 

ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηνλ ζθνπφ θάζε έξεπλαο θαη ηα 

επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη 

φηη νη δηάθνξνη θνξείο αληηκεησπίδνπλ ηαθηηθά ηελ αλάγθε λα θαηαλείκνπλ ηα 

πεξηνξηζκέλα θεθάιαηά ηνπο ζηα δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα/έξγα ηθαλνπνηψληαο 

αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο θαη ελδηαθέξνληα. Σν πξφβιεκα ηεο θαηαλνκήο πφξσλ 

ζηελ δεκνζίεπζε ησλ Zanakis et al. (1995) ηίζεηαη ζεσξψληαο έλα ζχλνιν 

πξνγξακκάησλ/έξγσλ κε έλα πνζνηηθνπνηεκέλν φθεινο πνπ αλαηίζεηαη ζε θάζε 

πξφγξακκα/έξγν. Κξίζηκε ζεσξείηαη ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην πνην πξφγξακκα ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί θαη κε πνην πνζφ. Δίλαη θαλεξφ δειαδή πσο ππάξρνπλ πνιιαπινί 

ζηφρνη νη νπνίνη πξέπεη λα ηεξαξρεζνχλ ή θαηά θάπνην ηξφπν λα ζπκπηπρζνχλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ρξνλνινγηθά δηάθνξεο ζπλαθείο έξεπλεο θαηαλνκήο ησλ 

πφξσλ θαη πεδίσλ εθαξκνγψλ ηνπο. 

 

 

2.2.2.1 πληήξεζε γεθπξψλ 

 

Οη Jiang θαη Sinha (1989) κειέηεζαλ ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ησλ γεθπξψλ. Οη 

ηερληθέο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο  δηαρείξηζεο ησλ γεθπξψλ γηα ην ηκήκα ‘Ηndiana 

Department of Highways (IDOH)’ βαζίζηεθαλ ζην ζπλδπαζκό ηνπ δπλακηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ κε αθέξαην γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό παξάιιεια κε ηελ αιπζίδα 

Μαξθόθ/Μαξθνβηαλή αιπζίδα (Markov chain). Δηδηθά, ε Μαξθνβηαλή αιπζίδα 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ ην νπνίν ζα πξνβιέπεη ηελ 

επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ γεθπξψλ ηα επφκελα ρξφληα. Δπηπιένλ, ην 

πξφβιεκα ηνπ αθέξαηνπ (γξακκηθνχ) πξνγξακκαηηζκνχ ηεο κνξθήο «0-1» (Εero-one 

integer linear programming) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα επηηχρεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ γεθπξψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Λήθζεθαλ ηξεηο βαζηθέο ελέξγεηεο ζπληήξεζεο: ε αλνηθνδφκεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, 

ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο γέθπξαο. Κάζε κία 

απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνηρνχζε ζηνλ αξηζκφ έλα ή κεδέλ. Ο 

αξηζκφο έλα ζήκαηλε φηη ε αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα εθηεινχληαλ, ελψ ν αξηζκφο 

κεδέλ φηη ε αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα δελ εθηεινχληαλ. Σέινο, ε ρξήζε ηνπ 

δπλακηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζπλεηέιεζε ζην λα βξεζεί ε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ, ιακβάλνληαο ππφςε πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

επέλδπζεο. ε απηφ ην ζεκείν ε κέζνδνο δηαηξνχληαλ ζε ζηάδηα ζηα νπνία 

αληηζηνηρνχζαλ δχν κεηαβιεηέο: θαηάζηαζε γέθπξαο θαη δηαζέζηκνη πφξνη. Οη 
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απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ζε θάζε ζηάδην είραλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ γεθπξψλ. 

 

2.2.2.2 πληήξεζε νδνζηξσκάησλ 

 

Οη Ravirala θαη Γξίβα (1994) απνδεηθλχνπλ πσο ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζηφρνπ 

είλαη επεξγεηηθφο γηα ηελ επίηεπμε αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ ηαπηφρξνλα. Χζηφζν, ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζηφρνπ παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα κε απνηέιεζκα λα 

κελ είλαη εχθνιν λα ελζσκαηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο θαηά Markov ζηε 

δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Δλ ζπλερεία, ν αθέξαηνο πξνγξακκαηηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη κε εθαξκφζηκνο ζε κεγάιεο 

θιίκαθαο δίθηπα νδνζηξσκάησλ εμαηηίαο ησλ πςειψλ ππνινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ. 

πλεπψο, ην κνληέιν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Ravirala γηα λα αλαπηχμεη έλα βέιηηζην 

πνιπεηέο πξφγξακκα  ζπληήξεζεο αθνινχζεζε ην γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό έλαληη 

ηνπ αθέξαηνπ. 

 

Αθνινχζσο, ζηα επφκελα ρξφληα νη Ravirala et al. (1997) πξνηίκεζαλ ηελ 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηόρνπ εμαηηίαο ηεο δπλαηφηεηάο ηεο 

ζηελ εμέηαζε πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζπνπδαηφηεηαο. 

 

Οη Μbwana θαη Turnquist (1996) πεξηέγξαςαλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

νδνζηξψκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο έλα γξακκηθό αιγόξηζκν κεγάιεο θιίκαθαο. Οη 

πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο Markov ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνληέιν γηα λα πξνβιέςνπλ 

ηελ κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 

Οη Liu θαη Wang (1996) πξφηεηλαλ έλα λέν ζχζηεκα βειηηζηνπνίεζεο δηθηχνπ, φπνπ 

ν δηαζέζηκνο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

δηθηχνπ εηζάρζεθε σο πεξηνξηζκφο. Ο ζηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ήηαλ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο απνηειεζκαηηθά 

ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ. Οη Liu θαη Wang (1996) ρξεζηκνπνίεζαλ γξακκηθό 

πξνγξακκαηηζκό γηα λα εθηειέζνπλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληειεζηέο      θαη fi, 

φπνπ ν ζπληειεζηήο      ππνδειψλεη ηελ αλαιφγηα ησλ νδνζηξσκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε i ζηελ αξρή ηεο l-πεξηφδνπ ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα Σ ζε 

ζρέζε κε εθείλα πνπ εθαξκφδεη ε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο, ελψ ν ζπληειεζηήο    
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ππνδειψλεη ηελ βαζκνλφκεζε ησλ επηδφζεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε i. O ζπληειεζηήο    

ρξεζηκνπνηείηαη ζην κνληέιν σο κηα ρξεζηηθή αμία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηεο θάζε 

θαηάζηαζεο ζηε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

κεγηζηνπνηεί ηελ νιηθή επίδνζε ηνπ νδνζηξψκαηνο γηα ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα Σ. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο ήηαλ ε θαηαλνκή ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δηαθνξεηηθέο δξάζεηο βειηηζηνπνίεζεο θαη ηα πνζνζηά 

ησλ νδνζηξσκάησλ ηα νπνία αλακέλεηαη λα είλαη ζηελ θάζε θαηάζηαζε ζηελ αξρή 

ηνπ θάζε έηνπο. 

 

Οη Tak θαη Chou (2002) απέδεημαλ φηη έλαο γελεηηθόο αιγόξηζκνο βαζηζκέλνο ζηε 

βειηηζηνπνίεζε απνδείρηεθε θαηάιιεινο ζηνλ θαζνξηζκφ πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ 

ζπληήξεζεο. Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ήηαλ λα επηηχρεη ηελ πςειφηεξε 

θαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ην νδηθφ δίθηπν. Ο βαζκφο ηεο επειημίαο θαη ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο πνπ ζπλππάξρεη ζην γελεηηθφ αιγφξηζκν πιενλεθηεί ζην φηη γηα 

θάζε ηχπν πεδνδξνκίνπ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά κνληέια ρεηξνηέξεπζεο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηχπνη επηζθεπήο. Δλ αληηζέζεη, ν δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

ζηεξείηαη ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. πλεπψο, νη Tak θαη Chou εμήγαγαλ ην πφξηζκα 

φηη ν δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη αλεπηηπρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. 

Δπηπξνζζέησο, νη Chou et al. ππνζηήξημαλ ηελ παξαπάλσ άπνςε, ηζρπξηδφκελνη φηη 

ν γελεηηθφο αιγφξηζκνο είλαη ν θαηάιιεινο γηα πξνβιήκαηα κε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ θαη πεξηνξηζκψλ, επεηδή ε θσδηθνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζπλαξηήζεσλ ζηνλ γελεηηθφ αιγφξηζκν είλαη επέιηθηε. 

 

 

Οη Abaza θαη Ashur (2004) εθάξκνζαλ έλα κνληέιν Markov γηα λα πξνβιέςνπλ ηε 

κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη αλέπηπμαλ κία κε γξακκηθή κέζνδν 

βειηηζηνπνίεζεο ψζηε λα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε θαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε βάζε 

θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν κνληέιν Μarkov πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ζηνηρεία. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία 

είλαη νη πέληε δείθηεο θαηάζηαζεο, a, b, c, d, e νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηέιεηα, 

ηελ θαιή, ηε κέηξηα, ηε πησρή θαη ηελ θαθή θαηάζηαζε αληίζηνηρα, νη πηζαλφηεηεο 

ρεηξνηέξεπζεο     νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη ην 

νδφζηξσκα λα ρεηξνηεξεχζεη απφ ηελ θαηάζηαζε i ζηελ θαηάζηαζε j ζε έλα 

κεκνλσκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηέινο νη πηζαλφηεηεο ζπληήξεζεο    , νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη έλα νδφζηξσκα λα βειηησζεί απφ ηελ 

θαηάζηαζε i ζηελ θαηάζηαζε j ζε έλα κεκνλσκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα σο απνηέιεζκα 

ησλ ελεξγεηψλ ζπληήξεζεο. Βαζηθή επηδίσμε ησλ Abaza θαη Ashur ήηαλ λα 

θαζνξηζηεί ην βέιηηζην κειινληηθφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο, ην 

νπνίν θαη ζα εθαξκνζηεί. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν ήηαλ ζε ζέζε λα παξέρεη ην 
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πνζφ επέλδπζεο πνπ απαηηήζεθε γηα θάζε ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 

 

Οη Herabat θαη Tangphaisankun (2005) ρξεζηκνπνηνχλ γελεηηθό αιγόξηζκν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νδνζηξσκάησλ γηα ην νδηθφ δίθηπν ηεο 

Σαυιάλδεο. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί γξακκηθά κνληέια θζνξάο πνπ βαζίδνληαη ζην 

δείθηε IRI (International Roughness Index) θαη δηαζέηεη πέληε ελαιιαθηηθέο ηερληθέο 

ζπληήξεζεο. Σν κνληέιν ζεσξεί φηη ε θαηαπφλεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε θπθινθνξηαθνχο παξάγνληεο θαη πξνζπαζεί λα βξεη ηε βέιηηζηε 

ηερληθή ζπληήξεζεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ νρήκαηνο 

(Vehicle Operation Cost). 

 

 

Οη Chootinan et al. (2005) κειέηεζαλ έλα πνιπεηέο πξφγξακκα ζπληήξεζεο 

νδνζηξσκάησλ ην νπνίν κπνξεί λα ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ηελ αβεβαηφηεηα ηεο  

ρεηξνηέξεπζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Οδεγήζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

γελεηηθνύ αιγνξίζκνπ, ν νπνίνο είλαη ηθαλφο λα πξνγξακκαηίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπληήξεζεο γηα κία πνιπεηή πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη κηα 

ζηνραζηηθή πξνζνκνίσζε ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

νδνζηξσκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο 

επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο. Σα 

απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη πξνγξακκαηίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο αλακελφκελεο θαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ είλαη 

πηζαλφ λα ππνεθηηκεζεί ν απαηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη λα ππεξεθηηκεζεί ε 

επίδνζε ηνπ δηθηχνπ ησλ νδνζηξσκάησλ. 

 

 

ηελ πνιηηεία ηεο Αξηδφλα (2006) επηρεηξήζεθε ε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελφο  

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νδνζηξσκάησλ. Σν κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε είρε σο ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ην εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ. Σν ζχζηεκα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ιακβάλεη δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα 

ηκήκαηα ηνπ νδνζηξψκαηνο, ην είδνο ησλ ηκεκάησλ απηψλ, ζηνηρεία γηα 

θπθινθνξηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηα ηκήκαηα θ.α. 

Γηα λα ιεθζεί ππφςε ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζην νδφζηξσκα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο PDI (Pavement Distress Index) θαη ηα νδνζηξψκαηα 
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ηαμηλνκνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπο. Σν ζχζηεκα δηαζέηεη κηα 

ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο ζπληήξεζεο θαη ηε βειηίσζε πνπ πξνζθέξεη ε θάζε 

κία ζην νδφζηξσκα. Ζ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο γίλεηαη κε δέληξα απνθάζεσλ. 

  

 

Οη Sceinberg θαη Anastasopoulos (2010) αλέπηπμαλ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

νδνζηξσκάησλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ επέξρεηαη ε βέιηηζηε ιχζε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ζην νπνίν επηδηψθεηαη λα θζάζεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζή 

ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα δαπαλνχληαη νη ιηγφηεξνη πφξνη. Υξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν 

ηνπ γξακκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε δέληξα απνθάζεσλ. Σα δεδνκέλα 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο. 

 

 

Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ηνπ Σέμαο (2010) ζε ζπλδπαζκφ κε ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Σέμαο παξνπζίαζαλ κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ έρεη σο ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. Σν 

ζχζηεκα εκπεξηέρεη ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη κπνξεί λα θαζνξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο κέζσ ηεο βαζκνινγίαο πνπ ην θάζε ηκήκα ζπγθεληξψλεη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο  επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ηελ θαηαπφλεζε θαη ηελ άλεζε 

νδήγεζεο. 

 

 

Οη Elhadidy et al. (2014) πεξηέγξαςαλ έλα πνιπθξηηεξηαθφ πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ ζηελ 

Αίγππην κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

θαηάζηαζεο γηα ην νδηθφ δίθηπν. Υξεζηκνπνηείηαη ε αιπζίδα Markov γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο 

ρεηξνηέξεπζήο ηεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Αθνινχζσο, αλαπηχρζεθε 

έλαο γελεηηθόο αιγόξηζκνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαδεηήζεθαλ νη βέιηηζηεο δξάζεηο 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ ρξεηάδνληαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θαηάιιειν ρξφλν ζε έλα 

πεδνδξφκην. 
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2.2.2.3 Αζθάιεηα κεηαθνξψλ 

 

Οη N. Lagaros, Konstantinos Kepaptsoglou θαη Matthew G. Karlaftis, (2013) 

κειέηεζαλ ηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο ησλ κεηαθνξψλ, ε νπνία είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Οη απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα νδεγνχλ ηηο αξρέο 

κεηαθνξψλ ζην λα βειηηψζνπλ, λα αλαβαζκίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ επηηήξεζε, 

ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζπρλά θάησ απφ ηνπο ζθηρηνχο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο. ε απηφ ην πιαίζην, ζηελ παξνχζα 

κειέηε, πξνηείλεηαη έλα κνληέιν θαηαλνκήο ησλ πόξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε είλαη κε γξακκηθόο πξνγξακκαηηζκόο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηα κεηξφ ηεο Αζήλαο θαη έγηλαλ δηάθνξεο δνθηκέο κε δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά 

πξνυπνινγηζκνχο.  

 

 

2.2.2.4  Μέξηκλα αεξνιηκέλσλ 

 

Ζ Τ.Π.Α. δειαδή ε Γεληθή Γηεχζπλζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο κε 

αξκνδηφηεηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο γηα ηε γεληθή ελαέξηα θπθινθνξία 

απνηειεί ηνλ ‘Φνξέα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο’, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ 549/2004 ΔΚ θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο είλαη νη Τπεξεζίεο Διέγρνπ Δλαέξηαο 

Κπθινθνξίαο (Air Traffic Services - ATS), νη Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο, Πινήγεζεο θαη 

Δπηηήξεζεο (Communication, Navigation, Surveillance - CNS) θαη νη Τπεξεζίεο 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Aeronautical Information Services - AIS). Ο Φνξέαο 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο ππνρξενχηαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα  

εθάζηνηε ηζρχνληα δηεζλή θαη θνηλνηηθά πξφηππα αζθαιείαο, κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηα 

ησλ πηήζεσλ θαη ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο. πλνςίδνληαο, απνζηνιή ηεο είλαη ε νξγάλσζε, ε αλάπηπμε θαη ν 

έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξνκεηαθνξψλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε κειέηε θαη 

δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ ππνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα 

ηε δηακφξθσζε  ηεο πνιηηηθήο ζηηο αεξνκεηαθνξέο γεληθά. 
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2.2.2.5 Μειέηεο αεξνιηκέλσλ 

 

Έλα ηδηαίηεξα αμηφινγν πνιπθξηηεξηαθό κνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε καθξφ-

θιίκαθα είλαη ην κνληέιν ηεο FAA πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο ΖΠΑ απφ ην DOT θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Αεξνπνξηθή Τπεξεζία (Federal Aviation 

Administration, ‘Notice of Revision to Airport Capital Improvement Plan – 

ACIP,1996) κε ζθνπφ λα ζέζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ αεξνδξνκίσλ ζηηο 

ΖΠΑ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αλάπηπμεο ησλ αεξνδξνκίσλ 

παξακεηξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:  

Βαζκφο αμηνιφγεζεο=0,25*P*(APT+1,4*P+C+1,2*T) 

 

φπνπ P: Μέζνο φξνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, 

APT: Μέγεζνο ηνπ αεξνδξνκίνπ αλάινγα κε ηελ εηήζηα θίλεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ, C: 

Μέζνο φξνο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ, Σ: Σχπνο 

ηνπ αεξνδξνκίνπ, πνπ εθθξάδεηαη σο κέζνο φξνο ησλ έξγσλ ηνπ αεξνδξνκίνπ 

 

Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

APT: εηήζηα θίλεζε αεξνζθαθψλ<8.000=2, 8.000 έσο 20.000=3, 20.000 έσο 

50.000=4, 50.000 έσο 100.000=5 

 

P: ρσξεηηθφηεηα=7, πεξηβάιινλ=8, ζρεδηαζκφο=8, αζθάιεηα=10, αλαθαηαζθεπή=8, 

standards=6 

 

C: δηάδξνκνο=10, εμνπιηζκφο=8, θηηξηαθά=3, επίγεηεο κεηαθνξέο=4, ειηθνδξφκην=9, 

θηήζε γεο=7, ππφινηπα έξγα=7, terminal=1, δάπεδα ζηάζκεπζεο=5 

 

Σ: πξφζβαζε=7, θαηαζθεπή=10, απαιινηξηψζεηο=6, επεθηάζεηο=6, θαχζηκα=2, 

θσηηζκφο=8,  ILS=7, βειηησηηθά έξγα=8, παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ αεξνδξνκίνπ= 9, 

πεξηβαιινληηθά έξγα=7, ARFF=10, αζθάιεηα=6, ζεκαηνδφηεζε=9, δψλεο 

αζθαιείαο=8, επίγεηα κέζα=6, ζχζηεκα νπηηθήο πξνζέγγηζεο=8, αζθάιεηα 

αεξνδξνκίνπ=8, κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο=8 
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Οη Tsamboulas, Yotis, Panou αλέπηπμαλ έλα πνιπθξηηεξηαθφ κνληέιν νξγαλσηηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε κηθξφ-θιίκαθα φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί παξάκεηξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ‘The use of multicreteria methods for the assessment 

of transport infrastructure projects. A comparative analysis, USA, 1999). 

πγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ πνιπθξηηεξηαθά κνληέια αμηνιφγεζεο ηα νπνία 

ιακβάλνπλ πνζνηηθνπνηεκέλεο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ινγηθέο ππνζέζεηο, απφ 

ηηο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ ησλ αεξνδξνκίσλ θαη απφ ζπλαθείο κειέηεο. 

Καηεπζπληήξηα θξηηήξηα απνηέιεζαλ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ (άκεζε ζπζρέηηζε κε ην 

δείθηε ‘εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο’), νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο (ζπζρέηηζε κε απνηειέζκαηα κειεηψλ), νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπ 

λνκνχ θαη ηεο πεξηθέξεηαο (ζπζρέηηζε κε ην δείθηε αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο) θαη 

ηέινο ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο θφζηνπο – σθέιεηαο γηα ηελ Δζληθή 

Οηθνλνκία (ζπζρέηηζε κε ην δείθηε ‘εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο’). Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαξπηήησλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

πξνέθπςε απφ εξσηεζέληεο, εηδηθνχο κε ηα αεξνδξφκηα θαη νη απαληήζεηο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε κνξθή κεηξψνπ κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο REMBRANT 

(Lootsma F.A., 1992) θαη ηεο θιίκαθαο SAATY (Saaty, 1980), ψζηε λα πξνθχςνπλ νη 

ηειηθέο ηηκέο ησλ βαξπηήησλ ησλ θξηηεξίσλ. Γηα θάζε δείθηε, δίλνληαη ε βέιηηζηε θαη ε 

ρείξηζηε πηζαλή ηηκή απφ ινγηθέο ππνζέζεηο, κε εμαίξεζε ην θξηηήξην ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ππνζέζεσλ ην νπνίν πεξλά απεπζείαο ζην επφκελν ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο, θαζψο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε πνηνηηθή θιίκαθαο, Δλ ζπλερεία 

αμηνπνηνχληαη νη αλά θξηηήξην ηηκέο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πινπνίεζεο ή κε ησλ 

ζρεδίσλ δξάζεο θαη εμεηάδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο αθξαίεο ηηκέο 

πνπ εθθξάδνπλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

 

 

Ζ ΤΠΑ εθήξκνζε πηινηηθά γηα ηνπο αεξνιηκέλεο ηεο Καβάιαο θαη ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο ην ζπλδπαζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ κνληέισλ ζε 

καθξφ-θιίκαθα θαη ζε κηθξφ-θιίκαθα κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή πνζνηηθνπνηεκέλσλ 

ηηκψλ, ‘Master Plan, 2000’ κε αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα, ψζηε επηηπρψο λα είλαη 

ζε ζέζε λα απνηειέζνπλ ην κειινληηθφ νξγαλσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ. 
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2.3 Κξηηηθή αμηνιφγεζε 

πλνςίδνληαο ηε ζχλζεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο απφ δηάθνξεο έξεπλεο 

βέιηηζηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ ππνδνκήο εμάγνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Τπάξρεη έλα ηζρπξφ ζχλνιν απφ γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο πξνζεγγίζεηο κε 

ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο, 

αλαβάζκηζεο. Κάζε κία απφ απηέο βαζίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξαδνρέο θαη 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο θαη γλψζε. 

 

 Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο κειέηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ 

αεξνιηκέλσλ θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο. 

 

 Ζ Οκνζπνλδηαθή Αεξνπνξηθή Τπεξεζία (FAA) αλέπηπμε έλα αμηφινγν 

πνιπθξηηεξηαθφ κνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε καθξφ-θιίκαθα ην νπνίν 

ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αλάπηπμεο ησλ αεξνδξνκίσλ παξακεηξνπνηνχληαη κέζσ 

απιήο ζπλάξηεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

 Οη Tsamboulas, Yotis, Panou αλέπηπμαλ έλα πνιπθξηηεξηαθφ κνληέιν 

νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε κηθξφ-θιίκαθα φπνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί παξάκεηξνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ φπνπ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο REMBRANT θαη ηεο SAATY θαη ελ 

ζπλερεία αμηνινγνχληαη.  

 

 Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ μαλά ζπλνιηθή πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ. 

 

 Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ΤΠΑ ζε καθξφ-θιίκαθα θαη 

ζε κηθξφ-θιίκαθα γηα ηνπο αεξνιηκέλεο ηεο Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, δε 

ζρεηίδεηαη κε ηε θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ δηαζέζηκνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ παξά κε ηνλ δείθηε θφζηνο δξάζεο αλαβάζκηζεο θαη σθέιεηαο 

απηήο. 

 ηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε αλαβάζκηζε ησλ αεξνιηκέλσλ ζα πξνάγεη 

ηελ ηνπξηζηηθή θαη αθνινχζσο ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, θαζψο ζα 

ηελ θαζηζηνχλ άμηα ζχγθξηζεο κε αεξνιηκέλεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

. 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπληήξεζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδαηφηεξσλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ. 
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3 
Θεσξεηηθφ ππφβαζξν 

 

3.1 Γεληθά 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κνληέισλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, κέζσ ησλ νπνίσλ επηιχνληαη πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο. 

πγθεθξηκέλα, δίλεηαη έκθαζε ζε πξνβιήκαηα γξακκηθνχ θαη αθέξαηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζηφρν 

ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ. 

 

3.2 Θεσξία Γξακκηθψλ Μνληέισλ Πξνγξακκαηηζκνχ 

Σν καζεκαηηθφ πξφηππν ηνπ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (Linear 

programming, L.P.) επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο βέιηηζηεο θαηαλνκήο πφξσλ θάησ 

απφ πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη γξακκηθνί φξνη επηδηψθνληαο λα βειηηζηνπνηήζνπλ 

(κεγηζηνπνηήζνπλ ή ειαρηζηνπνηήζνπλ) κία αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, απαηηείηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο γξακκηθφηεηαο (linearity assumption), ηεο 

αλαινγηθφηεηαο (proportionality assumption), ηεο πξνζζεηηθφηεηαο (additivity 

assumption), ηεο δηαηξεηφηεηαο (divisibility assumption), ηεο βεβαηφηεηαο (certainty 

assumption) θαζψο θαη ε αλάγθε χπαξμεο πιήξσο πξνζδηνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ζ καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

ε αθφινπζε: 

 

max/min (                  

 

 

Τπφ ηνπο πεξηνξηζκνχο:  
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                     {     } 

                    {     } 

  

                   {     } 

Καη  

              

 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. 

Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ηα              είλαη γλσζηέο ζηαζεξέο. Θεσξείηαη πσο γηα θάζε 

έλα πεξηνξηζκφ κπνξεί λα ηζρχεη κφλν κία απφ ηηο ζρέζεηο      . 

 

3.2.1 Πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

 Γξακκηθφηεηα 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη νη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα είλαη 1νπ βαζκνχ 

ζπλαξηήζεηο σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο απφθαζεο           

 Αλαινγηθφηεηα 

πρλά ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ζπλαληάκε κε γξακκηθά πξνβιήκαηα, δηφηη ε ηηκή 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ δελ είλαη 

αλάινγα πνζά σο πξνο ηηο πνζφηεηεο ηεο θάζε κηαο κεηαβιεηήο. Δάλ φκσο ε ηηκή 

ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ ζπλεηζθνξψλ θάζε 

κεηαβιεηήο θαη αλ ην αξηζηεξφ κέξνο θάζε πεξηνξηζκνχ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο 

ζπκβνιήο θάζε κεηαβιεηήο ζην κνληέιν, ηφηε ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. 

 Πξνζζεηηθφηεηα 

Ζ απαίηεζε ηεο πξνζζεηηθφηεηαο νξίδεη πσο ην ζπλνιηθφ θέξδνο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο            ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο θεξδψλ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σν αληίζηνηρν ηζρχεη γηα ηνπο 

δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο. 

 Γηαηξεηφηεηα 
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ια ηα επίπεδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ            θαη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ξεηέο ηηκέο (θιαζκαηηθέο ή αθέξαηεο). Ζ πξνυπφζεζε ηεο 

δηαηξεηφηεηαο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλνκήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηέηνηα 

επίπεδα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε κε αθέξαησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ 

απφθαζεο. ηαλ δελ ηζρχεη ε ππφζεζε ηεο δηαηξεηφηεηαο, ζπρλά θαηαθεχγνπκε ζε 

ηερληθέο πνπ παξέρεη ν Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο. 

 Βεβαηφηεηα – Πξνζδηνξηζκέλνη πληειεζηέο 

Μία αθφκε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ζεσξία ηνπ 

Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζε θάπνην πξφβιεκα νξίδεη πσο νη δηάθνξνη 

παξάκεηξνη ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα είλαη γλσζηέο ζηαζεξέο θαη κάιηζηα 

γλσζηέο κε απφιπηε βεβαηφηεηα. πρλά, ε πξνυπφζεζε απηή δελ ηζρχεη. Μία 

ζπλήζεο ηαθηηθή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο Αλάιπζεο Δπαηζζεζίαο (Sensitivity 

Analysis), ε νπνία δείρλεη ηηο επηπηψζεηο αιιαγήο ηεο ηηκήο κηαο παξακέηξνπ ζηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

3.2.2 Δίδε ιχζεσλ πξνβιήκαηνο Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Χο ιχζε ζεσξείηαη θάζε δηάλπζκα   πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πξνβιήκαηνο εθηφο ίζσο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο κε αξλεηηθφηεηαο. Σα δηάθνξα είδε 

ιχζεσλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζε έλα πξφβιεκα Γξακκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δθηθηή Λχζε (feasible solution) 

Χο εθηθηή ιχζε ζεσξείηαη θάζε δηάλπζκα   πνπ ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο κε αξλεηηθφηεηαο. 

 Βέιηηζηε Δθηθηή Λχζε (optimal feasible solution) 

Ζ εθηθηή ιχζε, ε νπνία βειηηζηνπνηεί ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Δθηθηή Λχζε αθξαίνπ ζεκείνπ (corner point feasible solution) 

Ζ εθηθηή ιχζε πνπ θείηαη ζε θάπνην γεηηνληθφ ζεκείν. 
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 Γεηηνληθέο αθξαίεο εθηθηέο ιχζεηο (adjacent corner point feasible solution) 

Γχν νπνηεζδήπνηε αθξαίεο εθηθηέο ιχζεηο, αξθεί ε επζεία πνπ ηηο ελψλεη λα απνηειεί 

εμίζσζε νξίνπ γηα ην ρψξν εθηθηφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Δπαπμεκέλε ιχζε (augmented solution) 

Γεδνκέλνπ ελφο πξνβιήκαηνο κε πεξηνξηζκνχο αληζφηεηεο, ε ιχζε εθείλνπ ηνπ 

ηζνδχλακνπ πξνβιήκαηνο ην νπνίν έρεη επαπμεζεί κε κεηαβιεηέο απφθαζεο, ψζηε 

λα κεηαηξαπεί ζε πξφβιεκα κε πεξηνξηζκνχο ηζφηεηαο. 

 Βαζηθή ιχζε (basic solution) 

Κάζε αθξαία επαπμεκέλε ιχζε, ε ζπγθεθξηκέλε κπνξεί λα είλαη εθηθηή ή κε. 

 Βαζηθή εθηθηή ιχζε (basic feasible solution) 

Ζ βαζηθή εθείλε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νπνίαο νη   βαζηθέο κεηαβιεηέο είλαη κε 

αξλεηηθέο θαη νη     κε βαζηθέο κεηαβιεηέο είλαη φιεο ίζεο κε ην κεδέλ. Μία βαζηθή 

εθηθηή ιχζε θαιείηαη εθθπιηζκέλε (degenerated), εάλ θάπνηεο απφ ηηο   βαζηθέο 

κεηαβιεηέο έρνπλ κεδεληθή ηηκή. 

 Δμηζψζεηο Οξίσλ (boundary equations) 

Οη εμηζψζεηο νξίσλ νξίδνπλ έλα ππεξεπίπεδν ή έλα   – δηάζηαην γεσκεηξηθφ ζρήκα 

πνπ είλαη ην αλάινγν κηαο επζείαο ησλ δχν δηαζηάζεσλ ή ελφο επηπέδνπ ησλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ ηηο αληζψζεηο ησλ πεξηνξηζκψλ, αλ 

αληηθαηαζηαζνχλ ηα ≤ ή ≥ κε ηζφηεηεο. Πξνθαλψο ην φξην ηεο εθηθηήο πεξηνρήο ελφο 

πξνβιήκαηνο Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ απνηειείηαη απφ ηηο εθηθηέο ιχζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο εμηζψζεηο νξίσλ. 

 

 

3.3 Μέζνδνο Simplex 

Σν 1947 ν G. Dantzig δηαηχπσζε ην γεληθφ πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ζρεδίαζε ηε κέζνδν Simplex γηα κία ζπζηεκαηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε 

νπνία φκσο ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ρξεηαδφηαλ εθζεηηθφ ρξφλν. Ζ κέζνδνο 

Simplex επηιχεη ην πξφβιεκα ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε επαλαιήςεηο. 

Κάζε επαλάιεςε (iteration) κεηαθηλεί ηε ιχζε ζε έλα λέν αθξφηαην ζεκείν πνπ έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα βειηηψλεη ηελ αμία ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Ζ δηαδηθαζία 

ηειεηψλεη φηαλ θακία πεξαηηέξσ βειηίσζε δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ κέζνδνο 

Simplex πεξηιακβάλεη επίπνλνπο ππνινγηζκνχο νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηνλ 

ππνινγηζηή ζε έλα απαξαίηεην εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Οη ππνινγηζηηθνί θαλφλεο ηεο κεζφδνπ έρνπλ εηδηθά ζρεδηαζηεί, 
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ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη επαλαιεπηηθνί ππνινγηζκνί θαζψο είλαη κία κέζνδνο απιή 

ζε εθαξκνγή θαη ζπγθιίλεη ζε ζρεηηθά γξήγνξν ρξφλν ηε βέιηηζηε ιχζε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

πγθεθξηκέλα ε κέζνδνο Simplex είλαη έλαο αιγφξηζκνο (algorithm), κία ζρεηηθά απιή 

αιγεβξηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζπγθιίλεη ζπλήζσο ζε κηθξφ αξηζκφ επαλαιήςεσλ. Ζ 

βαζηθή αθνινπζία βεκάησλ ζηελ ηππηθή πεξίπησζε είλαη αξρηθά ε κεηαηξνπή ηνπ 

πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε ηππηθή κνξθή, πνπ ζεκαίλεη ηε 

κεηαηξνπή ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ζε ηζφηεηεο, έπεηηα 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα εχξεζεο κίαο δπλαηήο βαζηθήο ιχζεο ( basic feasible 

solution) απφ ηελ θαλνληθή κνξθή, εμεηάδεηαη αλ ε δπλαηή βαζηθή ιχζε είλαη βέιηηζηε 

θαη ηέινο αλ ε παξαπάλσ δελ είλαη βέιηηζηε, θαζνξίδεηαη πνηα κε βαζηθή κεηαβιεηή 

ζα γίλεη βαζηθή θαη πνηα βαζηθή κεηαβιεηή ζα αληηθαηαζηήζεη, ψζηε λα αλαδεηεζεί 

θαιχηεξε ηηκή ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. 

 

 

3.4 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ κε ηε 

βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ παθέησλ 

Με ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη δηαζέζηκε 

κεγάιε πνηθηιία ινγηζκηθνχ, θαηάιιεινπ φρη κφλν γηα κεγάινπο ππνινγηζηέο αιιά 

αθφκε θαη γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Σξία απφ ηα ζπνπδαηφηεξα παθέηα 

ινγηζκηθνχ είλαη: 

 

 Ο ‘επηιπηήο’ -  Solver, ν νπνίνο βξίζθεηαη ελζσκαησκέλνο ζην θχιιν εξγαζίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel, ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ Microsoft Office. ηα δηάθνξα 

θειηά εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηα θειηά ζηα νπνία 

πεξηέρνληαη νη κεηαβιεηέο απφθαζεο, ηα θειηά ζηα νπνία γίλνληαη νη δηάθνξνη 

ππνινγηζκνί θαη ηα θειηά ζηα νπνία πεξηέρνληαη θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ρξήζηε. Δηζάγεηαη αξρηθά ην θειί ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο σο 

SUMPRODUCT, ζηελ Aλαθνξά Απάληεζεο ‘Target Cell’ επηδεηείηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε, ειαρηζηνπνίεζε ή ηζφηεηα κε κία ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο, ζηελ πεξηνρή κε ηίηιν ‘Adjustable cells’ ηνπνζεηνχληαη νη κεηαβιεηέο 

απφθαζεο πξνο ππνινγηζκφ κε αξρηθή ηηκή κεδέλ θαη ζηελ πεξηνρή κε ηίηιν 

‘Constraints’ εηζάγνληαη νη πεξηνξηζκνί. 

 

 Σν πξφγξακκα LINDO (Linear Discrete Optimizer). Αξρηθά εηζάγεηαη ε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ζηε κνξθή MAX ή MIN, έπεηηα εηζάγνληαη φινη νη 

πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαμχ ησλ γξακκψλ SUBJECT TOή S.T. θαη END. 
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ην αξηζηεξφ κέινο ηνπνζεηνχληαη κεηαβιεηέο κφλν κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπο ελψ 

ζην δεμηφ κέινο κφλν ζηαζεξνχο αξηζκνχο. Πξναηξεηηθά κεηά ην END 

πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί. Σέινο, επηιέγνληαο ην θνπκπί – ζηφρν πξνθχπηεη ε 

ιχζε ηνπ LINDO. 

 

 Σν παθέην ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ LibreOffice. Σν LibreOffice είλαη έλα ειεχζεξν 

παθέην Αλνηθηνχ Κψδηθα γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απνηειεί ηε κε – 

εκπνξηθή εθδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ πνιιέο 

νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα δχν ινγηζκηθά. 

 

 

3.5 Γπτθφ Πξφβιεκα 

Ζ βέιηηζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ βαζίδεηαη ζηηο 

εθήκεξεο ζπλζήθεο πνπ θπξηαξρνχλ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην κνληέιν ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαηαζθεπάδεηαη θαη επηιχεηαη. ε πξνβιήκαηα πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ, 

ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα απνθάζεσλ παξακέλνπλ ζηαηηθά κφλν ζε εμαηξεηηθά 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αιιάδεη ε βέιηηζηε ιχζε φηαλ κεηαβάιινληαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ. Με 

ην παξαπάλσ πξφβιεκα αζρνιείηαη ε αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ε νπνία παξέρεη 

ηθαλέο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο πνπ βνεζνχλ ζηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο βέιηηζηεο ιχζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ 

ζηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Ζ ζεσξία ηεο δπτθφηεηαο παξέρεη έλαλ αιγεβξηθφ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ πξαθηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

Σν δπτθφ πξφβιεκα (dual problem) είλαη έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ληεηεξκηληζηηθφ ηξφπν απφ ην αξρηθφ ή ην 

πξσηεχνλ (primal or original problem) κνληέιν πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ζπζρέηηζε ησλ δχν πξνβιεκάησλ είλαη ηφζν απφιπηε ψζηε αλ 

κε θάπνην ηξφπν πξνθχςεη ε βέιηηζηε ιχζε ηνπ πξσηεχνληνο, λα επέξρεηαη κε 

θπζηνινγηθφ ηξφπν θαη ε ιχζε ηνπ δπτθνχ θαη αληηζηξφθσο. Σν είδνο ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο (max ή min), νη κνξθέο ησλ αληζνηήησλ ησλ πεξηνξηζκψλ (≤, ≥ ή=) 

θαζψο θαη ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ πξνζδηνξίδνπλ πιήξσο ην δπτθφ πξφβιεκα. 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηνξηζκνί ηνπ πξσηεχνληνο θαζνξίδνπλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

δπτθνχ, νη κεηαβιεηέο ηνπ πξσηεχνληνο θαζνξίδνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ δπτθνχ, ε 

ίδηα αληίζεζε ηζρχεη θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο κεηαμχ κεηαβιεηψλ ηνπ ελφο θαη 

ζπληειεζηψλ ηνπ άιινπ. Σέινο ην είδνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο πνπ επηδεηείηαη είλαη 

επίζεο αληίζεηε ζηα δχν πξνβιήκαηα. Γειαδή έλα πξσηεχνλ πξφβιεκα 

κεγηζηνπνίεζεο κεηαηξέπεηαη ζε πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο ζην δπτθφ θαη 

αληίζηξνθα. 
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3.6 Αθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο 

Σα πξνβιήκαηα ηνπ Αθέξαηνπ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (Integer Linear 

Programming – ILP) είλαη εθείλα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

ησλ νπνίσλ φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο κεηαβιεηέο ιακβάλνπλ αθέξαηεο (δηαθξηηέο) ηηκέο.  

Σν καζεκαηηθφ κνληέιν ηνπ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ίδην κε εθείλν ηνπ 

Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ κε ηνλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ ησλ αθέξαησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη αθέξαηεο, θαηαξγείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο 

δηαηξεηφηεηαο. Δάλ νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο κεηαβιεηέο απαηηείηαη λα είλαη αθέξαηεο 

θαη επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηεο δηαηξεηφηεηαο ηζρχεη γηα ηηο ππφινηπεο, ηφηε ην 

πξφβιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο πξφβιεκα Μεηθηνχ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ 

(mixed ILP). ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ φιεο νη κεηαβιεηέο απαηηείηαη λα είλαη 

αθέξαηεο, ηφηε ην πξφβιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο Καζαξφ πξφβιεκα  Αθέξαηνπ  

Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (pure ILP). 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ Αθέξαην Πξνγξακκαηηζκφ έρεη ην πξφβιεκα ηεο 

εθρψξεζεο κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ κφλν δχν πηζαλέο ηηκέο, ‘λαη’ ή ‘φρη’ 

(‘yes’ or ‘no’). πλεπψο ε i-νζηή κεηαβιεηή κπνξεί λα παξαζηαζεί:  

 

   {
                                   

                                  
 

 

Σέηνηεο κεηαβιεηέο νλνκάδνληαη δπαδηθέο κεηαβιεηέο (binary variables) ή ‘0 – 1’ 

κεηαβιεηέο. Αληίζηνηρα, ηα ILP πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηέηνηεο κεηαβιεηέο 

νλνκάδνληαη Γπαδηθά πξνβιήκαηα Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ (Binary ILP or 

BILP).  

 

3.6.1 Αιγφξηζκνο Γηαθιάδσζεο θαη Οξηνζέηεζεο (Branch and Bound 

algorithm, B&B algorithm) 

Ο βαζηθφο B&B αιγφξηζκνο εηζήρζε ην 1960 απφ ηνπο Ailsa H. Land θαη Alison G. 

Doig γηα ην γελεηηθφ κεηθηφ ILP πξφβιεκα θαη επεθηάζεθε ην 1965 απφ ηνλ Egon 

Balas γηα ην δπαδηθφ 0-1 ILP πξφβιεκα. Δθαξκφδεηαη ζε πξνβιήκαηα φπνπ 

αλαδεηείηαη ε βέιηηζηε ιχζε ζε ζρέζε κε ην ειάρηζην θφζηνο. Αλαδεηνχλ ηνλ πιήξε 

ρψξν ιχζεσλ γηα έλα δεδνκέλν πξφβιεκα γηα ηελ βέιηηζηε ιχζε. Χζηφζν, ε αθξηβήο 

απαξίζκεζε είλαη ζπλήζσο αδχλαηε εμαηηίαο ηνπ εθζεηηθά απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ 

πηζαλψλ ιχζεσλ. Ζ ρξήζε ησλ νξίσλ γηα ηε ζπλάξηεζε πνπ βειηηζηνπνηείηαη 

ζπλδπαζκέλε κε ηελ ππάξρνπζα ηηκή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο επηηξέπεη ζηνλ αιγφξηζκν 

λα αλαδεηήζεη κέξε ηνπ ρψξνπ ιχζεσλ έκκεζα. ε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο 
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δηαδηθαζίαο επίιπζεο, ε θαηάζηαζε ηεο ιχζεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

ρψξνπ ιχζεσλ πεξηγξάθεηαη απφ αλεμεξεχλεην ππνζχλνιν απηνχ θαη ηε βέιηηζηε 

ιχζε πνπ έρεη βξεζεί κέρξη ηψξα. Αξρηθά, ππάξρεη κφλν έλα ππνζχλνιν, δειαδή ν 

πιήξεο ρψξνο ιχζεσλ θαη ε βέιηηζηε ιχζε πνπ έρεη βξεζεί κέρξη ηψξα είλαη ην ∞. Σα 

αλεμεξεχλεηα ππνζχλνια αληηπξνζσπεχνληαη σο θφκβνη ζε έλα δπλακηθά 

παξαγφκελν δέληξν αλαδήηεζεο, ην νπνίν αξρηθά πεξηέρεη κφλν ηελ ξίδα θαη θάζε 

επαλάιεςε ηνπ αιγνξίζκνπ επέθηαζεο θαη νξηνζέηεζεο επεμεξγάδεηαη έλα ηέηνηνλ 

θφκβν. Ζ επαλάιεςε έρεη ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: επηινγή ηνπ θφκβνπ πξνο 

επεμεξγαζία, δεζκεπκέλνο ππνινγηζκφο θαη δηαθιάδσζε. 

Ζ αιιεινπρία απηψλ κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ επηιερζείζα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ επηινγή ηνπ επφκελνπ θφκβνπ πξνο επεμεξγαζία. Αλ ε επηινγή ηνπ επφκελνπ 

ππνπξνβιήκαηνο βαζίδεηαη ζηε δεζκεπκέλε αμία ησλ ππνπξνβιεκάησλ, ηφηε ε 

πξψηε ιεηηνπξγία ηεο επαλάιεςεο κεηά ηελ επηινγή ηνπ θφκβνπ είλαη ε δηαθιάδσζε, 

δειαδή ε ππνδηαίξεζε ηνπ ρψξνπ ιχζεσλ ηνπ θφκβνπ ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

ππνρψξνπο. Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν, ειέγρεηαη εάλ ν ππφρσξνο απνηειείηαη απφ 

κηα κνλαδηθή ιχζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζπγθξίλεηαη κε ηελ ππάξρνπζα βέιηηζηε 

ιχζε, θξαηψληαο ηελ θαιχηεξε εμ’ απηψλ. Γηαθνξεηηθά, ππνινγίδεηαη ε δεζκεπκέλε 

ζπλάξηεζε γηα ηνλ ππφρσξν θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ ππάξρνπζα βέιηηζηε ιχζε. Δάλ 

κπνξεί λα απνδεηρηεί φηη ν ππφρσξνο δελ κπνξεί λα πεξηέρεη ηε βέιηηζηε ιχζε, ν 

ζπλνιηθφο ππφρσξνο απνξξίπηεηαη, δηαθνξεηηθά απνζεθεχεηαη ζε κηα δεμακελή απφ 

δσληαλνχο θφκβνπο καδί κε ηα φξηα απηψλ. 

Ζ ελαιιαθηηθή είλαη λα μεθηλήζεη ππνινγίδνληαο ην φξην ηνπ επηιεγκέλνπ θφκβνπ. Οη 

θφκβνη πνπ δεκηνπξγνχληαη απνζεθεχνληαη καδί κε ην φξην ηνπ επεμεξγαζκέλνπ 

θφκβνπ. Απηή ε ζηξαηεγηθή νλνκάδεηαη ‘λσζξή’ θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν 

επφκελνο θφκβνο πξνο επεμεξγαζία επηιέγεηαη λα είλαη έλαο δσληαλφο θφκβνο ηνπ 

κέγηζηνπ βάζνπο ηνπ δέληξνπ αλαδήηεζεο. 

Ζ έξεπλα ηεξκαηίδεηαη, φηαλ δελ ππάξρνπλ αλεξεχλεηα θνκκάηηα ηνπ ρψξνπ ιχζεσλ 

θαη ε βέιηηζηε ιχζε είλαη ηφηε ε θαιχηεξε δπλαηή. Ο ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο 

νπζηαζηηθά ‘θιαδεχεη’ θαηαζηάζεηο (pruning) θαη κεηψλεη ην ρψξν αλαδήηεζεο.  

 

 

3.6.2 Αιγφξηζκνη ηπθιήο αλαδήηεζεο 

Οη αιγφξηζκνη ηπθιήο αλαδήηεζεο (Blind Search Algorithms) εθαξκφδνληαη ζε 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη πιεξνθνξία πνπ λα επηηξέπεη αμηνιφγεζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ. ηνπο αιγνξίζκνπο ηπθιήο αλαδήηεζεο έρεη ζεκαζία ε ρξνληθή ζεηξά 

κε ηελ νπνία παξάγνληαη νη θαηαζηάζεηο απφ ην κεραληζκφ επέθηαζεο. 
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3.7 Δπηινγή ηνπ Μνληέινπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε κνληέισλ πξνγξακκαηηζκνχ έηζη φπσο 

εκθαλίδνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, πνπ είλαη ε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ, επηιέρζεθε λα αλαπηπρζεί θαη λα εθαξκνζηεί έλα κνληέιν 

βειηηζηνπνίεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

κάιηζηα ηνπ Γπαδηθνχ Αθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. To παξαπάλσ πξνζθέξεηαη σο 

έλα ππνινγηζηηθφ παθέην ηνπ Microsoft Excel, νλνκάδεηαη Open Solver for excel θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν CBC, γλσζηφ σο ιεηηνπξγία κπινθ θξππηνγξάθεζεο θαη 

αιπζνπνίεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πξφβιεκα εηζάγεηαη κνλαδηθή αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε γηα ηελ 

νπνία επηδηψθεηαη κεγηζηνπνίεζε θαζψο εθθξάδεη ηελ απφδνζε πνπ επέξρεηαη κέζσ 

ησλ έξγσλ αλαβάζκηζεο. ε απηήλ εηζάγεηαη θαη ε κεηαβιεηή     , φπνπ i ν θάζε 

αεξνιηκέλαο, j ε θάζε ρξνληά θαη k ε θάζε ελέξγεηα αλαβάζκηζεο, ε νπνία παίξλεη 

κφλν ηηκέο 0 ή 1 αλάινγα κε ην αλ επαξθεί ν αξρηθφο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο 

γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θάζε έξγνπ ππνδνκήο. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ελφο 

έξγνπ ππνδνκήο γηα έλαλ αεξνιηκέλα ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 1 ελψ ζε 

πεξίπησζε κε ελεξγνπνίεζεο ελφο έξγνπ ππνδνκήο ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 0. 

Σα δεδνκέλα εηζαγσγήο ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν θαη ε πιήξε πεξηγξαθή ηνπ, 

αλαιχνληαη ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5. 
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4 
ηαηηζηηθά δεδνκέλα – πεξηγξαθή πξνγξακκαηηζηηθνχ 

κνληέινπ 

 

 

4.1 Γεληθά 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ φζσλ αθνξά ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αεξνιηκέλσλ ζηελ Διιάδα. Δπηδίσμε είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ηνπ θάζε αεξνιηκέλα πνπ είλαη απφξξνηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο θίλεζεο 

(επηβαηψλ θαη θνξηίσλ) ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ψζηε άμηα λα είκαζηε κέιε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. 

Αλαδεηάκε έλα κνληέιν δειαδή, κε ην νπνίν ζα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη θαη ζηε βέιηηζηε ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θάζε 

αεξνδξνκίνπ. 

 

 

4.2 πιινγή δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνληαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζπιιέρζεθαλ αξρηθά πξαγκαηηθά ζηνηρεία απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο φισλ ησλ ειιεληθψλ αεξνιηκέλσλ. Μέζσ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζηφρνο ήηαλ ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα, ην κέγεζνο, ηε 

δπλακηθή ηνπ αιιά θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν ηνπ θάζε αεξνιηκέλα. Δπίζεο βάζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφδνζεο ηνπ θάζε ιηκέλα. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

απφδνζε θάπνησλ αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεγνξηνπνίεζεο απηψλ φζσλ 

αθνξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαζελφο είλαη: 

 επηβαηηθή θίλεζε 

 εκπνξεπκαηηθή θίλεζε 

 κήθνο δηαδξφκσλ (πφδηα) 

 απνζηάζεηο απφ αζηηθά θέληξα (λαπηηθά κίιηα) 
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 αξηζκφο δηαδξφκσλ 

 

 

4.2.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

Οη δηάθνξνη αεξνιηκέλεο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο, αλάινγα κε ηελ ελδνρψξα ηνπο (ιακβάλνληαο ππφςε αληαγσληζηηθνχο 

αεξνιηκέλεο), ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλδέζεηο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ απηνχο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα αεξνιηκέλσλ. Ζ επηβαηηθή θαη εκπνξεπκαηηθή 

θίλεζε ππνδεηθλχνπλ άκεζα ην ξφιν θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θάζε αεξνιηκέλα ζην 

δπλακηθφ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ν αξηζκφο ησλ δηαδξφκσλ θαη ην κήθνο ηνπο 

θαλεξψλνπλ αδηακθηζβήηεηα ηελ αλάγθε γηα ζπληήξεζε θαη ηπρφλ επέθηαζε ελψ 

ηέινο ε απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε 

πξφζβαζε πξνο απηά.  

 

 Δθφζνλ ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θαζελφο. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα 

δηαρσξίδνπλ θαη ηελ  νκαδνπνίεζή ηνπο κνξθψζεθαλ νη δείθηεο ζpass, ζcargo, 

ζsize, ζdistance, ζnumber πνπ αληηθαζηζηνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο ηεο 

επηβαηηθήο θίλεζεο, ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο, ην κήθνο ησλ δηαδξφκσλ ηνπ θάζε 

αεξνιηκέλα, ηελ απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδξφκσλ. 

Έγηλε κία θαηεγνξηνπνίεζε γηα κία γεληθή επνπηεία ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο 

φπσο ππνδεηθλχνπλ νη παξαθάησ πίλαθεο. 

 

 Oη δείθηεο ζpass θαη ζcargo απνδίδνπλ ζε κία θζίλνπζα θιίκαθα απφ ην έλα έσο ην 

πέληε, δειαδή απφ ηε κεγαιχηεξε (έλα) ζηε κηθξφηεξε (πέληε) εκπνξηθή θαη 

εκπνξεπκαηηθή θίλεζε αληίζηνηρα. Οκνίσο νη δείθηεο ζsize θαη ζdistance απνδίδνπλ 

κία θζίλνπζα θιίκαθα απφ ην έλα έσο ην ηξία δειαδή απφ ην κεγαιχηεξν ζην 

κηθξφηεξν κήθνο δηαδξφκσλ ζε πφδηα θαη απφ ηε κεγαιχηεξε ζηε κηθξφηεξε 

απφζηαζε ζε λαπηηθά κίιηα απφ ηα αζηηθά θέληξα ηνπ θάζε αεξνιηκέλα αληίζηνηρα. 

Σέινο ν δείθηεο ζnumber ππνδειψλεη ηνλ αξηζκφ δηαδξφκσλ ηνπ θάζε αεξνιηκέλα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.1 θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο ηνπο. 
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Πίλαθαο 4.1: Σηκέο ησλ δεηθηψλ ζpass, ζcargo, ζsize, ζdistance, ζnumber 

 

 

 

NM: ΝΑΤΣΗΚΑ ΜΗΛΗΑ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ζpass

>= 2.000.000 1

<2.000.000 θαη >=250.000 2

< 250.000 θαη >= 50.000 3

< 50.000 θαη >= 7.000 4

< 7.000 5

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ζcargo

>= 5.000 tn 1

< 5.000 tn θαη >= 1.000 tn 2

< 1.000 tn θαη>= 300 tn 3

<300 tn θαη >= 50 tn 4

<  50 tn 5

ΜΖΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ (ΠΟΓΗΑ) ζsize

>= 8.500 1

< 8.500 θαη >= 6.000 2

< 6.000 3

ΑΠΟΣΑΔΗ ΑΠΟ ΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ (ΝΜ) ζdistance

>= 7 1

< 7 θαη >= 3,5 2

< 3,5 3

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ζnumber

2 2

1 1

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ
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Πίλαθαο 4.2: Σηκέο ησλ δεηθηψλ ζpass θαη ζcargo φπσο δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θίλεζε ηνπ εζσηεξηθνχ γηα θάζε αεξνιηκέλα μερσξηζηά κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ 2015 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2015

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ Α/ΦΖ ΔΜΠΟΡ/ΣΑ ζε ηνλ.

ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Δ ΚΑΗ Γ) ΑΦ.+ ΑΝ. ΑΦΗΞΔΗ ΑΝΑΥΧΡ. ΑΦΗΞΔΗ ΑΝΑΥΧΡ. ζpass ζcargo

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟ 64.167 2.674.843 2.574.429 1.208 5.795 1 1

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 19.675 888.459 1.003.559 2.028 1.516 2 2

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 9.820 339.902 351.138 970 151 2 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 9.708 407.162 453.081 396 40 2 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 3.873 115.701 121.294 121 6 3 4

ΚΧ 3.626 91.265 97.485 389 37 3 3

ΥΑΝΗΧΝ 4.992 285.611 292.675 461 7 2 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 4.503 151.913 156.665 412 74 3 3

ΑΜΟΤ 3.238 73.886 77.221 270 38 3 4

ΛΖΜΝΟΤ 3.140 35.904 37.315 107 20 4 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1.460 19.252 20.431 0 0 4 5

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1.488 28.172 30.271 13 0 4 5

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 2.736 78.506 79.240 248 6 3 4

ΚΑΒΑΛΑ 1.772 36.423 36.917 213 1 4 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 676 7.977 7.987 0 0 5 5

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Δ Ή Γ)

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 5.323 252.223 296.051 137 7 2 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 4.779 138.529 148.736 76 7 3 4

ΑΚΣΗΟΤ 1.107 2.643 3.218 0 0 5 5

ΚΗΑΘΟΤ 758 15.575 16.522 0 0 4 5

ΑΡΑΞΟΤ 54 150 15 0 0 5 5

ΚΑΡΠΑΘΟΤ 2.819 29.318 30.072 71 17 4 4

ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ 82 581 616 0 0 5 5

ΚΤΘΖΡΧΝ 1.172 14.788 15.795 13 4 4 5

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1.190 39.424 39.965 0 0 4 5

ΝΑΞΟΤ 1.014 14.305 15.913 0 0 4 5

ΚΤΡΟΤ 633 6.211 6.620 0 0 5 5

ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ 800 6.671 7.100 0 0 4 5

ΥΗΟΤ 252 8.228 8.095 0 0 4 5

ΚΟΕΑΝΖ 340 1.243 1.460 0 0 5 5

ΚΑΣΟΡΗΑ 640 1.757 2.347 0 0 5 5

ΜΖΛΟΤ 1.248 19.217 20.021 44 2 4 5

ΠΑΡΟΤ 2.226 24.259 15.600 0 0 4 5

ΤΡΟΤ 630 6.654 8.778 13 0 5 5

ΚΑΛΤΜΝΟΤ 1.404 11.377 13.135 24 1 4 5

ΗΚΑΡΗΑ 1.504 19.074 20.612 17 2 4 5

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟΤ (Γ) 560 4.165 4.027 2 0 5 5

ΚΑΟΤ (Γ) 1.182 1.654 1.824 11 1 5 5

ΛΔΡΟΤ  (Γ) 1.552 14.449 14.772 29 5 4 5

ΖΣΔΗΑ (Γ) 70 2.437 2.363 0 0 5 5

ΔΠΗΒΑΣΔ

ΚΗΝΖΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
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ρήκα 4.1: Γηάγξακκα επηβαηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο εζσηεξηθνχ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα κε βάζε ηνπο δείθηεο ζpass θαη ζcargo 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.2 θαη ην ζρήκα 4.1 παξαηεξείηαη έληνλε εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη ζην αεξνδξφκηνπ ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ Γηαγφξα, ηνπ 

Ζξαθιείνπ, ησλ Υαλίσλ θαη ηεο αληνξίλεο, ελ ζπλερεία ηεο Κέξθπξαο, ηεο Κσ, ηεο 

Μπηηιήλεο, ηεο άκνπ, ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Μπθφλνπ, έπεηηα ηεο Λήκλνπ, 

ηεο Εαθχλζνπ, ηεο Κεθαιιελίαο, ηεο Καβάιαο, ηεο θηάζνπ, ηεο Καξπάζνπ, ησλ 

Κπζήξσλ, ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο Νάμνπ, ηεο Αζηππάιαηαο, ηεο Υίνπ, ηεο Μήινπ, ηεο 

Πάξνπ, ηεο Καιχκλνπ, ηεο Ηθαξίαο θαη ηεο Λέξνπ  θαη ηέινο αθνινπζνχλ θαη ηα 

ππφινηπα. Αληίζηνηρα αηζζεηή εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη ζην 

αεξνδξφκηνπ ηεο Μαθεδνλίαο, χζηεξα ηνπ Γηαγφξα, ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Κσ, ησλ 

Υαλίσλ, ηεο Μπηηιήλεο, ζηε ζπλέρεηα  ηεο Κέξθπξαο, ηεο άκνπ, ηεο Λήκλνπ, ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο Καβάιαο, ηεο αληνξίλεο θαη ηεο Μπθφλνπ θαη έπεηηα ησλ 

ππνινίπσλ. 
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Πίλαθαο 4.3: Σηκέο ησλ δεηθηψλ ζpass θαη ζcargo φπσο δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θίλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ γηα θάζε αεξνιηκέλα μερσξηζηά κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ 2015 

 

 

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2015

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ Α/ΦΖ ΔΜΠΟΡ/ΣΑ ζε ηνλ.

ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Δ ΚΑΗ Γ) ΑΦ.+ ΑΝ. ΑΦΗΞΔΗ ΑΝΑΥΧΡ. ΑΦΗΞΔΗ ΑΝΑΥΧΡ. ζpass ζcargo

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟ 82.383 4.926.099 4.959.158 31.104 29.918 1 1

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 26.225 1.569.814 1.488.894 1.070 1.132 2 2

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 25.186 1.926.675 1.934.341 6 0 2 5

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 34.170 2.595.702 2.569.013 8 13 1 5

ΚΔΡΚΤΡΑ 15.145 1.074.289 1.072.094 1 0 2 5

ΚΧ 13.896 1.011.367 1.013.347 1 0 2 5

ΥΑΝΗΧΝ 11.904 935.615 933.665 9 0 2 5

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1.127 75.139 76.503 0 0 3 5

ΑΜΟΤ 1.844 122.392 122.809 0 0 3 5

ΛΖΜΝΟΤ 188 9.804 9.934 0 0 5 5

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 7.558 575.009 573.455 0 0 2 5

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 2.884 209.725 211.264 0 0 3 5

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 14 448 543 0 0 5 5

ΚΑΒΑΛΑ 1.428 75.370 74.255 1 0 3 5

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2.204 108.623 111.751 0 0 3 5

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Δ Ή Γ)

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 5.143 310.416 321.118 0 0 2 5

ΜΤΚΟΝΟΤ 4.649 247.126 244.338 0 0 3 5

ΑΚΣΗΟΤ 2.483 175.986 176.398 0 0 3 5

ΚΗΑΘΟΤ 2.236 141.609 141.691 0 0 3 5

ΑΡΑΞΟΤ 1.158 73.786 72.457 0 0 3 5

ΚΑΡΠΑΘΟΤ 1.143 71.986 72.036 0 0 3 5

ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ 662 32.346 31.940 0 0 4 5

ΚΤΘΖΡΧΝ 96 5.922 2.387 0 0 5 5

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 8 0 6 0 0 5 5

ΝΑΞΟΤ 36 804 719 0 0 5 5

ΚΤΡΟΤ 1 0 2 0 0 5 5

ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ 0 0 0 0 0 5 5

ΥΗΟΤ 0 0 0 0 0 5 5

ΚΟΕΑΝΖ 0 0 0 0 0 5 5

ΚΑΣΟΡΗΑ 0 0 0 0 0 5 5

ΜΖΛΟΤ 0 0 0 0 0 5 5

ΠΑΡΟΤ 0 0 0 0 0 5 5

ΤΡΟΤ 0 0 0 0 0 5 5

ΚΑΛΤΜΝΟΤ 0 0 0 0 0 5 5

ΗΚΑΡΗΑ 0 0 0 0 0 5 5

ΔΠΗΒΑΣΔ

ΚΗΝΖΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ
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ρήκα 4.2: Γηάγξακκα επηβαηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο εμσηεξηθνχ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα κε βάζε ηνπο δείθηεο ζpass θαη ζcargo 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 4.3 θαη ην ζρήκα 4.2 παξαηεξείηαη  έληνλε επηβαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ, έπεηηα  ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ Γηαγφξα, 

ηεο Κέξθπξαο, ηεο Κσ, ησλ Υαλίσλ, ηεο Εαθχλζνπ θαη ηεο αληνξίλεο, έπεηαη ην 

αεξνδξφκην ηεο Μπηηιήλεο, ηεο άκνπ, ηεο Κεθαιιελίαο, ηεο Καβάιαο, ηεο 

Καιακάηαο, ηεο Μπθφλνπ, ηνπ Αθηίνπ, ηεο θηάζνπ, ηνπ Αξάμνπ, ηεο Καξπάζνπ, ζηε 

ζπλέρεηα ην αεξνδξφκην ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ηέινο ηα ππφινηπα. ζνλ αθνξά ηελ 

εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη αηζζεηή ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Μαθεδνλίαο 

ελψ αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα αεξνδξφκηα κε αξθεηά κεησκέλεο δηαθηλήζεηο 

εκπνξεπκάησλ εμσηεξηθνχ. 
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Πίλαθαο 4.4: Σηκέο ησλ δεηθηψλ ζnumber, ζsize θαη ζdistance ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαδξφκσλ, ην κήθνο ησλ δηαδξφκσλ ζε πφδηα θαη ηηο απνζηάζεηο απφ ηα 

αζηηθά θέληξα ζε λαπηηθά κίιηα γηα θάζε αεξνιηκέλα μερσξηζηά κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ 2015 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2015

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Δ ΚΑΗ Γ)

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΗΑΓΡΟΜ

ΧΝ  

ΜΖΚΟ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

(ΠΟΓΗΑ)

ΑΠΟΣΑΔΗ 

(NM) AΠΟ ΑΣΗΚΑ 

ΚΔΝΣΡΑ

ζnumber ζsize ζdistance

ΔΛ.ΒΔΝΗΕΔΛΟ 2

1. 13123Υ147 

2. 12467Υ147
10.81SE ATHENS 2 1 1

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 2

1. 8003X164     

2. 7904X197 7N THESSALONIKI 2 2 ,  2 1

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 10840X148 8SW RHODES 1 1 1

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 2

1. 8902X148      

2. 5136X164 2,5E IRAKLION 2 1  ,3 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 7792X148 1SW KERKIRA 1 2 3

ΚΧ 1 7839X148 10,8SW KOS 1 2 1

ΥΑΝΗΧΝ 2

1. 10971X148   

2. 11003X98 6E CHANIA 2 1 2

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 7892X148 3,5SE MITILINI 1 2 2

ΑΜΟΤ 1 6704X148 5,5SW SAMOS 1 2 2

ΛΖΜΝΟΤ 1 9892X148 3,5NW LIMNOS 1 1 2

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 7308Υ147 2SW ZAKINTHOS 1 2 3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1
7990X148

3,5NW 

KEFALLONIA 1 2 2

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1

8469X148

3,5E 

ALEXANDROUPO

LI 1 2 2

ΚΑΒΑΛΑ 1 5330X98 3,5NE KAVALA 1 3 2

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1
8866X148 

4,5ΝΔ KALAMATA 1 1 2

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Δ Ή Γ)

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 6970X98 2,5E THIRA 1 2 3

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 6239X98 1SE MIKONOS 1 2 3

ΑΚΣΗΟΤ 2
1. 9791X148          

2. 9814X98 2S PREVEZA 2 1 3

ΚΗΑΘΟΤ 1 5340X98 1 SKIATHOS 1 3 3

ΑΡΑΞΟΤ 2

1. 10995X148 

2. 10990X65
21,6SE PATRA 2  1 , 1 1

ΚΑΡΠΑΘΟΤ 1
7869X98

7SW KARPATHOS 1 2 1

ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ 2
1. 9050X148      

2. 8954X98 2 1

ΚΤΘΖΡΧΝ 1 4792X98 9N KITHIRA 1 3 1

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 1 7878X148 2,5NE IOANNINA 1 2 3

ΝΑΞΟΤ 1 2952X98 1 3

ΚΤΡΟΤ 1 9847X98 6NW SKIROS 1 1 2

ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ 1 3244X98 1 3

ΥΗΟΤ 1 4956X98 1,5S CHIOS 1 3 3

ΚΟΕΑΝΖ 1 5976X98 2,7E KOZANI 1 3 3

ΚΑΣΟΡΗΑ 1 8849X148 6,5S KASTORIA 1 1 2

ΜΖΛΟΤ 1 2608X82 2SE MILOS 1 3 3

ΠΑΡΟΤ 1 2329X82 1 3 3

ΤΡΟΤ 1 3542X98 1 3 3

ΚΑΛΤΜΝΟΤ 1 3329X98 1 3 3

ΗΚΑΡΗΑ 1 4549X98 4,86NE IKARIA 1 3 2

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟΤ (Γ) 1 2617X82

0,65W 

KASTELLORIZO 1 3 3

ΚΑΟΤ (Γ) 1 3220X92 1 3 3

ΛΔΡΟΤ  (Γ) 1 3319X98 1 3 3

ΖΣΔΗΑ (Γ) 1 6803X148 1W SITIA 1 2 3
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Πίλαθαο 4.5: Πίλαθαο επεμήγεζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ πίλαθα 4.4 γηα ηε ζηήιε 

απνζηάζεηο απφ αζηηθά θέληξα 

 

 

 

 

ρήκα 4.3: Γηάγξακκα ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδξφκσλ, ηνπ κήθνο ησλ δηαδξφκσλ θαη 

ησλ απνζηάζεσλ απφ ηα αζηηθά θέληξα γηα θάζε αεξνιηκέλα κε βάζε ηνπο δείθηεο 

ζnumber, ζsize, ζdistance 

S:SOUTH

W:WEST

E:EAST

N:NORTH

NE:NORTHEAST

NW:NORTHWEST

SW:SOUTHWEST

SE:SOUTHEAST
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.4 θαη ην ζρήκα 4.3 απνξξέεη πσο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαδξφκσλ μερσξίδνπλ ηα αεξνδξφκηα ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ Ζξαθιείνπ, ησλ 

Υαλίσλ, ηεο Πξεβέδεο, ηεο Πάηξαο θαη ηεο Νέαο Αγρηάινπ κε 2 δηαδξφκνπο ελψ 

αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα κε 1. 

 ρεηηθά κε ην κήθνο ησλ δηαδξφκσλ ζε πφδηα  κεγαιχηεξνη απφ νρηψ ρηιηάδεο 

πεληαθφζηα πφδηα είλαη νη δηάδξνκνη ηεο  Ρφδνπ, ηνπ Ζξαθιείνπ, ησλ Υαλίσλ, ηεο 

Λήκλνπ, ηεο Καιακάηαο, ηεο Πξεβέδεο, ηεο Πάηξαο, ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ηεο θχξνπ 

θαη ηεο Καζηνξηάο, έπνληαη  νη δηάδξνκνη ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Κέξθπξαο, ηεο Κσ, ηεο 

Μπηηιήλεο, ηεο άκνπ, ηεο Εαθχλζνπ, ηεο Κεθαιιελίαο, ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο 

αληνξίλεο, ηεο Μπθφλνπ, ηεο Καξπάζνπ, ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο εηείαο ελψ ηα 

ππφινηπα ππνινγίδνληαη  ζε κηθξφηεξν απφ έμη ρηιηάδεο πφδηα κήθνο δηαδξφκσλ.  

Σέινο,  αηζζεηή είλαη ε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε απφ ην έθαζηνο αζηηθφ θέληξν ησλ 

αεξνιηκέλσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Ρφδνπ, ηεο Κσ, ηεο Πάηξαο, ηεο Καξπάζνπ θαη 

ησλ Κπζήξσλ. 

 

4.2.2 πκπεξάζκαηα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, θαζψο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 

αλαβάζκηζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηνπο δεθαηέζζεξηο αεξνιηκέλεο εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ 

ζπγθνηλσληψλ θαζψο θαη ζηνπο έμη δηεζλψλ ή εζσηεξηθψλ ζπγθνηλσληψλ  ζηνπο 

νπνίνπο ιακβάλεη ρψξα ε πιεζψξα ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη είλαη απηνί πνπ ρξήδνπλ 

ηελ άκεζε πξνψζεζε ψζηε λα αλπςσζεί ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηνπξηζηηθή 

θηλεηηθφηεηα, αλάζα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Οη παξαπάλσ είλαη: 

 Μαθεδνλίαο (Κ.Α.Θ.Μ. - Θεζζαινλίθε) 

 Γηαγφξαο (Κ.Α.Ρ.Γ.- Ρφδνο) 

 Ζξαθιείνπ 

 Κέξθπξαο 

 Κσ 

 Υαλίσλ 

 Μπηηιήλεο 

 άκνπ 

 Λήκλνπ 

 Εαθχλζνπ 
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 Κεθαιιελίαο 

 Αιεμαλδξνχπνιεο 

 Καβάιαο 

 Καιακάηαο 

 αληνξίλεο 

 Μπθφλνπ 

 Αθηίνπ 

 θηάζνπ 

 Πάξνο 

 Υίνο 

 

Γηα ηα παξαπάλσ ινηπφλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο επηβαηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο 

θίλεζεο, ησλ αξηζκψλ ησλ δηαδξφκσλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαζψο θαη ηεο 

απφζηαζεο απφ ηα αζηηθά θέληξα ηνπ θάζε αεξνδξνκίνπ, ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα   

ηεο κφξθσζεο ελφο δείθηε, ν νπνίνο ζα απνηειεί ηνλ πξψην δείθηε 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ θάζε αεξνιηκέλα ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε  νη  

παξαπάλσ ζπληειεζηέο. 

 

4.3  Δλέξγεηεο αλαβάζκηζεο 

Έπεηηα απφ εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη κειέηε ησλ επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ αεξνιηκέλσλ επηιέρζεθαλ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ππνδνκήο ζηα 

νπνία ζα θαηαλεκεζεί ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γεληθά, έλα ζπκβαηηθφ 

αεξνδξφκην δηακεξίδεηαη ζηα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ, 

ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, ηνπ ρψξνπ θίλεζεο θαη αλακνλήο ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ 

δηαδξφκσλ απφ-πξνζγείσζεο. Έλα αεξνδξφκην πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζεη 

ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηνπ ζθνπνχο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ, 

απφξξνηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ ηνπ θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

δηαθίλεζεο πνιηηψλ κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα 

δεδνκέλε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνκψλ.  

Κηλνχκελνη ινηπφλ  ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αζθάιεηα, αξρηθά ησλ επηβαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θάζε 

αεξνιηκέλα, κε απνηέιεζκα λα είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πνπ ζεκαίλεη είηε ζπληήξεζε ηνπ αεξνζηαζκνχ θαη ησλ 
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ππνδνκψλ ηνπ ιφγσ παιαηφηεηαο, είηε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε.  

Έπεηηα χςηζηεο ζεκαζίαο είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ δηαδξφκνπ απφ-

πξνζγεηψζεσλ, φπνπ κε ηελ ρξνληθή θζνξά ρξήδεη αλαθαίληζεο ίζσο θαη 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηαδξφκνπ ηξνρνδξφκεζεο θαη νδνζηξψκαηνο αιιά θαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε αλαδηακφξθσζε απηνχ, ηφζν ζε πιάηνο, 

πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη κε ηνπο  Γηεζλείο Καλνληζκνχο, ηφζν θαη ζε 

κήθνο γηα ηελ εμππεξέηεζε κεγαιχηεξσλ αεξνπιάλσλ.  

Δπηπιένλ, κία αθφκε ζεκαληηθή ελέξγεηα βειηίσζεο αεξνδξνκίνπ ζα ήηαλ ε 

αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ θηλήζεσλ θαη αλακνλήο ησλ αεξνζθαθψλ κε πηζαλή 

επέθηαζή ηνπο κε ζθνπφ ηε θηινμελία πεξηζζφηεξσλ αεξνπιάλσλ είηε γηα ηελ 

αλαδηακφξθσζε απηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάηαμε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. Σέινο, 

κία αθφκε ζεκαληηθή ελέξγεηα ζα ήηαλ ε αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο 

απφ θαη πξνο ην έθαζην αεξνδξφκην κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ επηβαηψλ εηδηθά ζε αεξνιηκέλεο πνπ ζηεγάδνληαη καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα. 

 

4.3.1 πκπεξάζκαηα ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο αεξνιηκέλσλ 

πλνςίδνληαο, έγηλε ε επηινγή ηεζζάξσλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο νη νπνίεο ζα 

εληζρχζνπλ, βειηηψζνπλ θαη δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ αεξνδξνκίσλ πνπ ζεκαίλεη  αληαγσληζηηθφηεηα, ειθπζηηθφηεηα, αζθάιεηα 

κεγηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε επέλδπζεο 

ηεο θπβέξλεζεο. Οη ελέξγεηεο ινηπφλ είλαη: 

 

 Αλαβάζκηζε ησλ  δηαδξόκσλ από-πξνζγεηώζεσλ 

 Αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ θηλήζεσλ θαη αλακνλήο ησλ αεξνζθαθώλ 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ 

 Αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ εμππεξέηεζεο γηα εθηόο αεξνδξνκίνπ 

 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζα επηθέξνπλ κία κεηαβνιή 

ζηνλ θάζε αεξνιηκέλα μερσξηζηά,  αλακθηζβήηεηα κεηαβνιή βειηίσζεο, κεγαιχηεξε 

ή κηθξφηεξε, εμαξηψκελε απφ ην πνηα ζα είλαη ε ελέξγεηα απηή, ππνδειψλνληαο έηζη 

ην δεχηεξν ζεκαληηθφ δείθηε ηεο κεηαβνιήο ηεο απφδνζεο ν νπνίνο ζα 

ιακβάλεη ηηκέο φπσο ζα πξνζδηνξηζηεί παξαθάησ. 
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4.4 Πεξηγξαθή πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο 

4.4.1 Αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε 

Πεξλψληαο πιένλ ζην βαζηθφ ζηφρν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, δειαδή ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο πφξσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη θαη ζηε 

βέιηηζηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ είθνζη βαζηθψλ αεξνιηκέλσλ ηεο 

Διιάδαο έγηλε ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν 

βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν κνληέιν θαηαλνκήο πφξσλ πνπ 

αλαπηχζζεηαη πεξηγξάθεη έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αθέξαηνπ δπαδηθνχ, ζην νπνίν νη κεηαβιεηέο απφθαζεο ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο 

‘0’ ή ‘1’, φπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

επηδηψθεηαη λα κεγηζηνπνηεζεί είλαη: 

 

 

δείθηεο ζεκαληηθφηεηαο * ελέξγεηα * δείθηεο κεηαβνιήο απφδνζεο 

 

δειαδή 

▼ 

MAX(Βijk × Xijk × ΓΥijk) 

 

 

i: αεξνιηκέλαο 

Λακβάλεη ηηο ηηκέο απφ 1 έσο 20, φζνη αθξηβψο είλαη νη αεξνιηκέλεο πνπ εμεηάδνπκε. 

 

j: ρξνληά αλαβάζκηζεο 

Λακβάλεη ηηο ηηκέο απφ 1 έσο 5, φζνο αθξηβψο είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο. 

 

k: ελέξγεηα 

Λακβάλεη ηηο ηηκέο απφ 1 έσο 4, φζεο αθξηβψο είλαη νη ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο. 
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Bijk: δείθηεο ζεκαληηθφηεηαο αεξνιηκέλα 

Λακβάλεη ηηο ηηκέο απφ 0,7 έσο 2 αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θάζε αεξνδξνκίνπ απφ 0,7 ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ 

αεξνδξφκην κέρξη ην 2 φπσο πξνέθπςε απφ ηνπο βνεζεηηθνχο δείθηεο ζpass, 

ζcargo, ζsize, ζnumber, ζdistance νη νπνίνη πξνζδηνξίζηεθαλ παξαπάλσ. Οη ηηκέο 

γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.6 

 

Πίλαθαο 4.6: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε ζεκαληηθφηεηαο γηα θάζε αεξνιηκέλα 

 

 

Xijk: κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκέο 1 ή 0 γηα ην αλ πξαγκαηνπνηείηαη ε k 

ελέξγεηα ηελ j ρξνληά ζην i αεξνιηκέλα ή αληίζηνηρα δελ πξαγκαηνπνηείηαη. 

πλνιηθά πξνθχπηνπλ 20 αεξνιηκέλεο *  4 ελέξγεηεο * 5 έηε = 400 κεηαβιεηέο κε 

ηελ ηηκή 0 ή 1. 

 

 

ΓΥijk: δείθηεο κεηαβνιήο απφδνζεο  αεξνιηκέλα 

Ζ ππφζεζε γηα ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ΓΥ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ελέξγεηα, έγηλε κε 

βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ αεξνιηκέλσλ πνπ επέξρεηαη κέζσ θάζε ελέξγεηαο. ινη νη 

ζπληειεζηέο κεηαβνιήο ηεο απφδνζεο ΓΥ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ελέξγεηεο 

αμηνινγνχληαη κε ηηκέο απφ 0,8 έσο θαη 2. 

i ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ Β

1  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            2,0

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 2,0

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1,8

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 1,6

5 ΚΧ 1,6

6 ΥΑΝΗΧΝ 1,6

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1,3

8 ΑΜΟΤ 1,3

9 ΛΖΜΝΟΤ 1,0

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1,0

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1,0

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1,2

13 ΚΑΒΑΛΑ 0,9

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1,0

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1,3

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 1,2

17 ΑΚΣΗΟΤ 0,7

18 ΚΗΑΘΟΤ 0,8

19 ΠΑΡΟ 0,8

20 ΥΗΟ 0,8
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Πίλαθαο 4.7: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο γηα θάζε αεξνιηκέλα 

 

 

 

πσο είλαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα 4.7 δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ κε 

ζπληειεζηέο απφδνζεο 2 ζηε βειηίσζε ηεο δπλακηθήο ηνπ αεξνιηκέλα θαζψο θαη νη 

δχν ελέξγεηεο ζπλάδνπλ αξρηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη έπεηηα κε ηελ πξαθηηθή θαη 

αηζζεηηθή εηθφλα θαη θαη’ επέθηαζε αθνινπζεί ε ελέξγεηα αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ 

θηλήζεσλ θαη αλακνλήο ησλ αεξνζθαθψλ κε ζπληειεζηή 1,5 θαη ηέινο ε ελέξγεηα 

αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ  εμππεξέηεζεο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην κε ζπληειεζηή 

απφδνζεο 0,8. 

 

 

4.4.2 Αλάιπζε αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, παξάκεηξνη θαη πεξηνξηζκνί 

4.4.2.1 Γείθηεο Β θαη ΓΥ 

πσο δηεπθξηλίζηεθε θαη παξαπάλσ ζην πξφβιεκα εηζάγνληαη δχν ππνζεηηθνί 

ζπληειεζηέο, νη νπνίνη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξαγκαηνπνηήζηκψλ ελεξγεηψλ 

κεηά ηελ επίιπζε ηνπ θάζε ζελαξίνπ. Απηνί είλαη, ν δείθηεο έλδεημεο ηεο κεηαβνιήο 

ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε ιηκέλα κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ελέξγεηαο, ΓΥ θαη ν 

δείθηεο κεγέζνπο/ζεκαζίαο ηνπ θάζε αεξνιηκέλα Β. Γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ησλ 

ηηκψλ απηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη αεξνιηκέλεο κνξθψζεθαλ ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα: 

 

ΑΡΗΘΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΔ k ΓΥ

1 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ 2

2 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ Α/ΦΧΝ 1,5

3 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 2

4 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 0,8
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ρήκα 4.4: Γηάγξακκα έλδεημεο ηεο ηηκήο Β γηα θάζε αεξνιηκέλα 

 

χκθσλα κε ην ζρήκα 4.4 θαη κε ηνλ πίλαθα 4.6 εηζάγεηαη ζην αεξνδξφκην ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γηαγφξα ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 2 θαζψο ζε απηνχο ιακβάλεη 

ρψξα ν κεγαιχηεξνο φγθνο δηαθίλεζεο θαη εμππεξέηεζεο επηβαηψλ θαη θνξηίσλ ηφζν 

ζε εμσηεξηθφ, φζν θαη ζε εζσηεξηθφ. Αθνινπζνχλ ην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ κε 

ζπληειεζηή 1,8 θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αεξνδξφκηα ηεο Κέξθπξαο, ηεο Κσ θαη ησλ 

Υαλίσλ κε ζπληειεζηέο 1,6. Οη αεξνιηκέλεο ηεο Μπηηιήλεο, ηεο άκνπ θαη ηεο 

αληνξίλεο βαζκνινγνχληαη κε ζπληειεζηή ζπνπδαηφηεηαο 1,3, αθνινπζνχλ νη 

αεξνιηκέλεο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Μπθφλνπ κε 1,2, έπνληαη ηα αεξνδξφκηα 

ηεο Κεθαιιελίαο,  ηεο Λήκλνπ, ηεο Εαθχλζνπ θαη ηεο Καιακάηαο κε δείθηε 1. Σέινο 

εηζάγεηαη ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο Καβάιαο ν ζπληειεζηήο 0,9 , ελ ζπλερεία ηεο θηάζνπ, 

ηεο Πάξνπ θαη ηεο Υίνπ ν ζπληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο 0,8 θαη ηειηθά ζην αεξνδξφκην 

ηνπ Αθηίνπ ν δείθηεο 0,7. 
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 ρήκα 4.5: Γηάγξακκα έλδεημεο ηνπ δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο ΓΥ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα 

 

 

Μέζσ ηεο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.7 θαη ην ζρήκα 4.5 

κνξθψζεθε ν δείθηεο ηεο κεηαβνιήο ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε αεξνδξνκίνπ. Με ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θξίζεθε ζθφπηκν αξρηθά λα 

πινπνηεζεί ε αλαβάζκηζε ηνπ αεξνζηαζκνχ θαη ε επέθηαζή ηνπ ζρεδφλ ζην 

ζχλνιν ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο, αθνχ πθίζηαληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηνλ 

ρψξν ηεο αλακνλήο ησλ επηβαηψλ κε ελνριεηηθφ θαη αζθπρηηθφ ζπλσζηηζκφ, ζηηο 

δηάθνξεο ππνδνκέο ιφγσ παιαηφηεηαο θηηξίσλ θαζψο θαη ζην ππνβαζκηζκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζθεπψλ θαη ειέγρνπ. Απηή ε αλάγθε νδήγεζε ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζπληειεζηή 2 ζηελ απφδνζε ησλ αεξνιηκέλσλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθή ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ, θαζψο ε 

απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ πνπ επηθέξεη ν ρξφλνο ζην νδφζηξσκα ηνπ δηαδξφκνπ 
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θαη ηεο ηξνρνδξφκεζεο αιιά θαη πηζαλή επέθηαζε ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ κήθνπο ησλ 

δηαδξφκσλ, ζα επηθέξνπλ κία επηβεβαησκέλε βειηίσζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ 

εηθφλα ηνπ αεξνδξνκίνπ, έηζη ινηπφλ έγηλε ε εηζαγσγή ηνπ ζπληειεζηή 2.  

Δλ ζπλερεία βαζκνινγήζεθε κε ζπληειεζηή 1,5 ε απφδνζε ζηε κεηαβνιή ηνπ 

αεξνδξνκίνπ έπεηηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ 

θηλήζεσλ θαη αλακνλήο αεξνζθαθψλ, ελψ κε ζπληειεζηή 0,8 θξίζεθε ε απφδνζε ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ. 

 

4.4.2.2 Πεξηνξηζκνί 

 

ην κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο πέξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

θάπνηνη βαζηθνί πεξηνξηζκνί νη νπνίνη δίλνπλ ξεαιηζηηθή ππφζηαζε ζην πξφβιεκα θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε. 

 

 

4.4.2.2.1 Πεξηνξηζκφο Γηαζέζηκνπ Κεθαιαίνπ 

 

Αξρηθά ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

λφεκα ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα έξγα αλαβάζκηζεο ησλ είθνζη 

αεξνιηκέλσλ πξέπεη λα κελ είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ θαη 

έηζη λα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνηεο ελέξγεηεο θαη ζε θάπνηεο άιιεο 

φρη. πλεπψο επηιχεηαη ην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο γηα ηξία δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα πξνυπνινγηζκνχ. ην πξψην ζελάξην ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ρακειφο, 

ζην δεχηεξν κεζαίνο θαη ζην ηξίην πςειφο. 

 

Βαζηθφο πεξηνξηζκφο δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ φπσο απεηθνλίδεηαη ζην κνληέιν 

βειηηζηνπνίεζεο: 

( Υijk * Cijk )≤ M 

 

Xijk: κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκέο 1 ή 0 γηα ην αλ 

αληίζηνηρα δελ πξαγκαηνπνηείηαη 
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Cijk: θφζηνο θάζε ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

 

Μ: δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο φισλ ησλ 

πξαγκαηνπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ αλά έηνο λα κελ ππεξβαίλεη ην δηαζέζηκν θεθάιαην 

πνπ είλαη δηαζέζηκν αλά έηνο. Ζ κεηαβιεηή Cijk κεηαβάιιεηαη ζηηο δηάθνξεο επηιχζεηο 

φπσο ζα επεμεγεζεί παξαθάησ εμαξηψκελε απφ ηηο 3 ζεσξήζεηο. 

 

Σπία  διαθοπεηικά ζενάπια πποϋπολογιζμού 

Έπεηηα απφ κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ηεο ρψξαο 

αιιά θαη απφ έξεπλα επελδπηηθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξνπο 

αεξνιηκέλεο έγηλε ε ζεψξεζε ηξηψλ πηζαλψλ δηαζέζηκσλ πξνυπνινγηζκψλ αλά 

έηνο. 

 ΥΑΜΖΛΟ: 18.000.000€ 

 ΜΔΑΗΟ:   38.000.000€ 

 ΤΦΖΛΟ:   72.000.000€ 

 

Γηα θάζε δηαθνξεηηθφ ζελάξην ην πξφβιεκα επηιχεηαη μαλά θαη θάζε θνξά νη 400 κεηαβιεηέο 

ηνπ πξνβιήκαηνο παίξλνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Δίλαη πξνθαλέο φηη φηαλ δηαζέζηκνο είλαη ν 

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαη ιηγφηεξεο ελέξγεηεο απφ φηη φηαλ ν 

πξνυπνινγηζκφο είλαη πςειφο, δειαδή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο Υijk παίξλνπλ ηηκή κεδέλ 

ζην πξψην ζελάξην ζπγθξηηηθά κε ην ηξίην. 

 

Ζ ηηκή ηνπ Cijk πξνζδηνξίδεηαη σο ζπληειεζηήο δαπαλψλ ηεο θάζε ελέξγεηαο * 

πξνυπνινγηζκφο. 

Οξίζακε γηα ηελ θάζε ελέξγεηα έλα δηαρσξηζηηθφ ζπληειεζηή – πνζνζηφ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα θαηαλαιίζθεη θαζψο άιιν πνζφ ζα δηαηεζεί γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη 

άιιν πνζφ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ αλακνλήο αεξνζθαθψλ 

θαη ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ. Έηζη ινηπφλ γηα θάζε ζελάξην 

πξνυπνινγηζκνχ πξνθχπηεη γηα ηελ θάζε ελέξγεηα αλαβάζκηζεο ν παξαθάησ 

βνεζεηηθφο πίλαθαο. 
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Πίλαθαο 4.8: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή δαπαλψλ C γηα θάζε ελέξγεηα 

αλαβάζκηζεο μερσξηζηά 

 

 

ζνλ αθνξά ηνλ βαζηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο επηιχζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ γηα 

δηάθνξεο ζεσξήζεηο.  

 

 

Ππώηη θεώπηζη: o δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ θάζε αεξνιηκέλα θαη ηε δαπάλε ηεο θάζε ελέξγεηαο. 

( Υijk * Cijk )≤ M 

 

 

 

Γεύηεπη θεώπηζη: ζε θάζε αεξνιηκέλα αληηζηνηρεί έλα πνζνζηφ ηνπ δηαηηζέκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ην πνζνζηφ 

απηφ, βνήζεζαλ νη δείθηεο ζsize, ζnumber, ζdistance αιιά θαη δηάθνξεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αεξνδξνκίνπ. Απηά ηα πνζνζηά 

ησλ αεξνιηκέλσλ απνηεινχλ έλα ειάρηζην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζηέζεθε έλαο 

αθφκε φξνο ζην αλάπηπγκα ηνπ βαζηθνχ πεξηνξηζκνχ ,απηφο ηνπ Κ. 

 

( Υijk * Cijk * K )≤ M 

 

 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΓΑΠΑΝΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ 0,4 7.200.000 € 15.200.000 € 28.800.000 €

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ ΑΦΧΝ 0,1 1.800.000 € 3.800.000 € 7.200.000 €

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 0,4 7.200.000 € 15.200.000 € 28.800.000 €

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 0,1 1.800.000 € 3.800.000 € 7.200.000 €

ΔΝΔΡΓΔΗΔ k
C=ΤΝΣΔΛΔΣΖxΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΥΑΜΖΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΜΔΑΗΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

ΤΦΖΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
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Πίλαθαο 4.9: Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνζηνχ θάιπςεο Κ γηα 

θάζε αεξνιηκέλα 

 

 

 

 

 

Σπίηη θεώπηζη: Οξίζζεθε γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα έλα ειάρηζην ηδαληθφ πνζφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεληαεηίαο, έλα απμαλφκελν θαηά 26 % απφ αξρηθφ θαη έλα πςειφ θαηά 60% γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. πλεπψο δεκηνπξγνχληαη 3 πεξηπηψζεηο γηα ηελ Σξίηε 

ζεψξεζε. Σα παξαθάησ πνζά πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κειέηε επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο δσήο ελφο αεξνιηκέλα. Αλαιπηηθά νη 

ηηκέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

. 

 

 

 

 

 

i ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ K * 100%

1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 0,625

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0,625

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0,3

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 0,3

5 ΚΧ 0,3

6 ΥΑΝΗΧΝ 0,3

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0,25

8 ΑΜΟΤ 0,25

9 ΛΖΜΝΟΤ 0,15625

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0,15625

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0,15625

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0,25

13 ΚΑΒΑΛΑ 0,135

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0,15625

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 0,25

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 0,25

17 ΑΚΣΗΟΤ 0,122

18 ΚΗΑΘΟΤ 0,123

19 ΠΑΡΟ 0,123

20 ΥΗΟ 0,123
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Πίλαθαο 4.10: Πίλαθαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ – αλαγθψλ  ησλ 

αεξνιηκέλσλ γηα θάζε πεξίπησζε ρακειψλ δαπαλψλ, κεζαίσλ θαη πςειψλ 

 

 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ κεηαβάιιεηαη 

σο εμήο : 

( Υijk  * ζπληειεζηήο δαπαλψλj  * ki )≤ M 

 

 

Γηα ηηο 3 ζεσξήζεηο θαη ηα 3 ζελάξηα δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, έγηλε ν 

ηζρπξηζκφο πσο εθηφο απφ ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ζηε 

δηάξθεηα 5 εηψλ γηα θάζε πεξίπησζε ρακεινχ, κεζαίνπ, πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ, 

ην κνληέιν ζα επηιχεηαη δχν θνξέο, κία θνξά ρσξίο κεηαθχιηζε 

1ε ΠΔΡΗΠΣΧΖ 2ε ΠΔΡΗΠΣΧΖ 3ε ΠΔΡΗΠΣΧΖ

i ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ  Γαπάλεο ki  Γαπάλεο ki  Γαπάλεο ki

1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 24.000.000 €          25.000.000 €       32.000.000 €       

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 20.000.000 €          23.000.000 €       29.440.000 €       

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 21.000.000 €          22.000.000 €       28.160.000 €       

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 17.000.000 €          19.000.000 €       24.320.000 €       

5 ΚΧ 17.000.000 €          19.000.000 €       24.320.000 €       

6 ΥΑΝΗΧΝ 19.500.000 €          22.000.000 €       28.160.000 €       

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 14.500.000 €          16.000.000 €       20.480.000 €       

8 ΑΜΟΤ 14.500.000 €          16.000.000 €       20.480.000 €       

9 ΛΖΜΝΟΤ 9.000.000 €            17.000.000 €       21.760.000 €       

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 9.000.000 €            14.000.000 €       17.920.000 €       

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 9.000.000 €            14.000.000 €       17.920.000 €       

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 13.500.000 €          15.000.000 €       19.200.000 €       

13 ΚΑΒΑΛΑ 8.000.000 €            10.000.000 €       12.800.000 €       

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 9.000.000 €            16.000.000 €       20.480.000 €       

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 8.000.000 €            10.000.000 €       12.800.000 €       

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 8.000.000 €            10.000.000 €       12.800.000 €       

17 ΑΚΣΗΟΤ 10.000.000 €          17.000.000 €       21.760.000 €       

18 ΚΗΑΘΟΤ 5.000.000 €            9.000.000 €         11.520.000 €       

19 ΠΑΡΟ 5.000.000 €            9.000.000 €         11.520.000 €       

20 ΥΗΟ 5.000.000 €            9.000.000 €         11.520.000 €       

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ
246.000.000 €        312.000.000 € 399.360.000 €     
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πξνυπνινγηζκνχ φπνπ αληηζηνηρεί ζε ζηαζεξφ θεθάιαην αλά έηνο θαη κία θνξά κε 

κεηαθχιηζε. πνπ δελ ππάξρεη κεηαθχιηζε ην θεθάιαην πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έλα 

απφ ηα 5 ρξφληα δε κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ηνλ επφκελν ρξφλν, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηαθχιηζεο, ην δηαζέζηκν ρξεκαηηθφ πνζφ κεηαβηβάδεηαη ηνλ 

επφκελν ρξφλν, δειαδή ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηψλ θάζε έηνπο αζξνίδεηαη 

κε ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ πξαγκαηνπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο θαη απηφ ην πνζφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ. 

 

4.4.2.2.2 Πεξηνξηζκνί πινπνίεζεο ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο 

Γεχηεξνο πεξηνξηζκφο πνπ εηζάγεηαη ζην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο είλαη πσο ε 

θάζε ελέξγεηα αλαβάζκηζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ζηνλ ρξνληθφ θχθιν ηεο 

πεληαεηίαο. Απηφ εθθξάδεηαη πξαθηηθά ζην κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο φηαλ ην 

άζξνηζκα ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ Υijk γηα θάζε ελέξγεηα γηα θάζε αεξνδξφκην πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πέληε έηε είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηεο κνλάδαο, δειαδή παίξλεη είηε 

ηηκή 1 είηε ηηκή 0. 

Ο ηξίηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο 

πνπ παξφιν πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε ηελ απφδνζε πνπ ζα επηθέξνπλ, εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο απφ άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο έπεηηα απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο θαη 

έξεπλα , επηβάιιεηαη απηή ε ελέξγεηα λα πξνεγείηαη ησλ ππνινίπσλ ζηελ πεξίπησζε 

δηάζεζεο θεθαιαίνπ ζε νπνηνδήπνηε αεξνδξφκην. Χζηφζν, ελ ζπλερεία ηεο εμέιημεο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε θαη ε επηπξφζζεηε επίιπζε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πεξηζζνηέξσλ ζπκπεξαζκάησλ κε 

εμάξηεζε ησλ ελεξγεηψλ κφλν απφ ην ζπληειεζηή απφδνζήο ηνπο θαη ην ζπληειεζηή 

δαπαλψλ ηνπο. 
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5 
Δθαξκνγή  κεζνδνινγίαο – απνηειέζκαηα 

 

 

5.1 Δθαξκνγή κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο κέζσ excel – Open 

Solver 

Σν κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

βξίζθνπλ εθαξκνγή κέζσ εξγαιείνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζρεδηαζκέλν γηα ην ινγηζκηθφ 

Microsoft Excel. Σν εξγαιείν απηφ νλνκάδεηαη Open Solver θαη είλαη βαζηζκέλν ζηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++ θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ επίιπζε κεγάισλ 

γξακκηθψλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο θαη πξνβιεκάησλ αθέξαηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Γελ ππάξρνπλ ηερλεηνί πεξηνξηζκνί ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ θαη ζπλεπψο ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη ζην 

πξφβιεκα κπνξεί αλ είλαη πνιχ κεγάινο. Σν εξγαιείν Open Solver εηζάγεηαη ζην 

Microsoft Excel σο πξνζζήθε θάησ απφ ην Data Section. Ζ πξνζζήθε ηνπ εξγαιείνπ 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ εηθνλίδην: 

 

 

 

 

ρήκα 5.1:  Δηθφλα ηεο πξνζζήθεο ηνπ Open Solver ζην Microsoft Excel  

 

 

Ζ επίιπζε ζα επέιζεη αθνχ πξψηα νξηζηεί ην θειί ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο  

θαζψο θαη ηα θειηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κεηαβιεηέο απφθαζεο. Σν πιαίζην 

δηαιφγνπ ηνπ εξγαιείνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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ρήκα 5.2: Σν πιαίζην δηαιφγνπ ηνπ Open Solver γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ παξακέηξσλ 

 

 

Γηα ηελ αλεχξεζε ηεο άξηζηεο ιχζεο ζην πξφβιεκα αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

 

 

 Objective cell: εηζάγεηαη ην θειί ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ηνπ νπνίνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηδεηνχκε κεγηζηνπνίεζε, ην θειί απηφ είλαη ην Q31 θαη 

απνηειεί έλα SUMPRODUCT ησλ θειηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα Xijk, ηα Bijk θαη 

ηα ΓΥijk. 
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 Γίπια απφ ην objective cell  ππάξρνπλ 3 επηινγέο κεγηζηνπνίεζεο, 

ειαρηζηνπνίεζεο θαη νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο αλαιφγσο απφ ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. 

 

 Variable cells: εηζάγνληαη ηα θελά θειηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαβιεηέο 

απφθαζεο, απηά είλαη ηα Xijk, ηα νπνία αξηζκνχληαη ζε 400 θαη παίξλνπλ ηηο ηηκέο 0 ή 

1 αληηπξνζσπεχνληαο ηηο ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο γηα ηνλ έθαζην αεξνιηκέλα ηελ 

έθαζηε ρξνληά, δειαδή αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ή φρη πνηα ελέξγεηα ζε πνην έηνο γηα 

πνηνλ αεξνιηκέλα. 

 

 Constraints: εηζάγνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνβιήκαηνο φπσο νξίζηεθαλ ζην 

θεθάιαην 4 θαη αληηζηνηρνχλ ζηα θειηά ησλ κεηαβιεηψλ Xijk γηα ηα νπνία επηδηψθεηαη 

λα ηζρχεη κία λέα ζπλζήθε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, είηε έλαο νκαδηθφο πεξηνξηζκφο 

φπσο απηφο ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. 

 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη παηψληαο αξρηθά ηελ 

επηινγή Save Model ψζηε λα ζσζεί εηθφλα ησλ ζπλζεθψλ θαη έπεηηα ηελ επηινγή 

Solve, κε ηε βνήζεηα ηνπ Open Solver επηιχζεθε ην πξφβιεκα εθαξκφδνληαο κία 

επαλαιεπηηθή καζεκαηηθή δηαδηθαζία, ψζηε ηα θειηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Xijk λα 

παίξλνπλ ηηο βέιηηζηεο ηηκέο. 

 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα απφ κία επίιπζε ηνπ κνληέινπ γηα ην πψο ζηήζεθε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ηη απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ: 
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ρήκα 5.3: Δηθφλα εηζαγσγήο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη πεξηνξηζκψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επίιπζεο ελεξγνπνηείηαη ε εληνιή maximize θαζψο 

επηδεηείηαη  κεγηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 
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ρήκα 5.4: Δηθφλα ηειηθήο κνξθήο εξγαζίαο κε ηε βέιηηζηε ιχζε 

 

 

Έπεηηα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εληνιήο SOLVE ν πίλαθαο ησλ θειηψλ γεκίδεη κε 0 

ή 1 θαη ην θειί ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ιακβάλεη ηε βέιηηζηε ηηκή 

κεγηζηνπνίεζεο. 
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5.2 Απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην κνληέιν βειηηζηνπνίεζήο ζην open solver επηιχεηαη γηα 

δηάθνξα ζελάξηα πξνυπνινγηζκνχ θαη απαηηνχκελνπ  θφζηνπο πινπνίεζεο 

ελεξγεηψλ γηα ηνπο δηάθνξνπο αεξνιηκέλεο. 

 

Αξρηθά εθαξκφδνληαη ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα αξρηθνχ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. Σα 

ηξία ζελάξηα αλαθέξνληαη ζε ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα θάζε 

έλα απφ ηα ηξία απηά ζελάξηα ην πξφβιεκα επηιχεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Open Solver 

2 θνξέο, κία γηα πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θαη κία κε πξνυπνινγηζκφ κε 

κεηαθχιηζε. Δπηπιένλ, γηα ηα ηξία απηά ζελάξηα μερσξηζηά θαη ηηο 2 επηιχζεηο γηα ην 

θαζέλα, ην πξφβιεκα επηιχεηαη γηα ηηο 3 ζεσξήζεηο ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε έγηλε ζην 

θεθάιαην 4. Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ 3ε ζεψξεζε ην πξφβιεκα επηιχεηαη άιιεο 3 

θνξέο, 2 γηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ θαη κία γηα κεηαβνιή ηεο ζεηξάο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο. πλνιηθά ινηπφλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

84 επηιχζεηο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κίαο θαιχηεξεο εηθφλαο. 

 

Απηέο νη επηιχζεηο θαζηζηνχλ εθηθηή ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα πνην ζελάξην είλαη πην απνδνηηθφ. Λνγηθφ είλαη ζηφρνο θάζε θνξά λα 

είλαη ε πινπνίεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηψλ κε ην ρακειφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. Καζψο κεηαβάιινληαη ηφζν ην κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη 

ην απαηηνχκελν θφζηνο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ησλ αεξνιηκέλσλ παξαηεξνχληαη 

δηαθνξέο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ θαη αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

επεξεάδνληαη. 

 

Τπελζπκίδεηαη πσο ην ρακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ αληηζηνηρεί ζε 18.000.000€ 

αλά έηνο, ην κεζαίν ζελάξην  πξνυπνινγηζκνχ αληηζηνηρεί ζε 38.000.000€ αλά έηνο 

θαη ην πςειφ ζελάξην  πξνυπνινγηζκνχ αληηζηνηρεί ζε 72.000.000€ αλά έηνο. 

Γειαδή γηα ηελ πεληαεηία αληηζηνηρνχλ ηα πνζά ησλ 90.000.000€, 190.000.000€ θαη 

360.000.000€ αληίζηνηρα γηα θάζε πξνυπνινγηζκφ. 
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5.2.1 Απνηειέζκαηα πξψηεο ζεψξεζεο – ν πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη 

ζηνπο αεξνιηκέλεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ 

 

 

Πίλαθαο 5.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο πινπνίεζεο ελεξγεηψλ γηα θάζε ζελάξην 

ρακεινχ, κεζαίνπ, πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ή κε κεηαθχιηζε γηα θάζε 

αεξνιηκέλα θαη κεγαιχηεξα εμαληινχκελα πνζά έηνπο θαη πεληαεηίαο 

 

 

Με ηελ πξψηε ζεψξεζε ε ιχζε είλαη ηεηξηκκέλε, νη ελέξγεηεο ελεξγνπνηνχληαη ζηνπο 

αεξνιηκέλεο κε κεγαιχηεξν δείθηε ζπνπδαηφηεηαο, πινπνηείηαη ν ίδηνο αθξηβψο 

αξηζκφο ελεξγεηψλ ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο, εμαληιείηαη φιν ην δηαζέζηκν πνζφ γηα 

θάζε ζελάξην ρακεινχ, κεζαίνπ, πςεινχ κε κεηαθχιηζε θαη ρσξίο, ην κφλν πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη είλαη ε ζεηξά ελεξγνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ αλά έηνο, ελψ ζηνπο 

αεξνιηκέλεο ηεο Μπθφλνπ, ηνπ Αθηίνπ, ηεο θηάζνπ, ηεο Πάξνπ θαη ηεο Υίνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη θακία ελέξγεηα ζε θαλέλα έηνο. 

ΥΥ ΜΥ ΤΥ ΥΜ ΜΜ ΤΜ

ΥΑΜΖΛΟ 

ΥΧΡΗ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΜΔΑΗΟ 

ΥΧΡΗ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΤΦΖΛΟ 

ΥΧΡΗ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΥΑΜΖΛΟ ΜΔ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΜΔΑΗΟ ΜΔ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΤΦΖΛΟ ΜΔ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ SUM SUM SUM SUM SUM SUM

1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 3 4 3 4 4 4
2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 4 4 4 4 4 4
3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 3 3 3 3 3 3
4 ΚΔΡΚΤΡΑ 3 3 3 3 3 3
5 ΚΧ 3 3 3 3 3 3
6 ΥΑΝΗΧΝ 3 3 3 3 3 3
7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 0 0 0 3 0
8 ΑΜΟΤ 2 0 2 0 0 0
9 ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0 0

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0 0
11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0 0
12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 2 0 2 0 0 0
13 ΚΑΒΑΛΑ 0 0 0 0 0 0
14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0 0
15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 0 3 0 3 0 3
16 ΜΤΚΟΝΟΤ 0 0 0 0 0 0
17 ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0 0
18 ΚΗΑΘΟΤ 0 0 0 0 0 0
19 ΠΑΡΟ 0 0 0 0 0 0
20 ΥΗΟ 0 0 0 0 0 0

23 23 23 23 23 23
18.000.000 € 38.000.000 € 72.000.000 € 90.000.000 € 190.000.000 € 360.000.000 €

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΔΞΑΝΣΛΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ ΔΣΟΤ ΠΟΟ 5 ΔΣΗΑ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΔΞΑΝΣΛΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΠΟΤ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΗΟΜΟΗΡΑΕΔΣΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ  ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΓΑΠΑΝΖ ΣΖ ΚΑΘΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Δ ΚΑΘΔ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ 
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5.2.2 Απνηειέζκαηα δεχηεξεο ζεψξεζεο – ζε θάζε αεξνιηκέλα αληηζηνηρεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απφ ηνλ δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ αλεμάξηεηα απφ 

ην πνηνο είλαη απηφο 

 

Πίλαθαο 5.2: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο πινπνίεζεο ελεξγεηψλ γηα θάζε ζελάξην 

ρακεινχ, κεζαίνπ, πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ή κε κεηαθχιηζε γηα θάζε 

αεξνιηκέλα θαη κεγαιχηεξα εμαληινχκελα πνζά έηνπο θαη πεληαεηίαο 

 

Με ηε δεχηεξε ζεψξεζε, πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζε φινπο ηνπο 

αεξνιηκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο κε ηε δηαθνξά πσο ζηελ πεξίπησζε 

ρσξίο κεηαθχιηζε γηα ρακειφ, γηα κεζαίν θαη γηα πςειφ ππάξρεη ελεξγνπνίεζε γηα  

θάζε έηνο γηα θάζε ελέξγεηα γηα θάζε αεξνιηκέλα κε πεξίζζεπκα 76.500€, 38.950€ 

θαη 306.000€ αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθχιηζεο πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ρακειφ, γηα κεζαίν θαη γηα πςειφ ιακβάλεη ρψξα ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

γηα θάζε έηνο γηα θάζε ελέξγεηα γηα θάζε αεξνδξφκην κε πεξίζζεπκα 882.000€, 

1.862.000€ θαη 3.528.000€ αληίζηνηρα. Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηα ζρήκαηα 5.3 θαη 5.4 ζα απνζαθελίζνπλ ηελ θαηάζηαζε. 

ΥΥ ΜΥ ΤΥ ΥΜ ΜΜ ΤΜ

ΥΑΜΖΛΟ 

ΥΧΡΗ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΜΔΑΗΟ ΥΧΡΗ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΤΦΖΛΟ 

ΥΧΡΗ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΥΑΜΖΛΟ ΜΔ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΜΔΑΗΟ ΜΔ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΤΦΖΛΟ ΜΔ 

ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ SUM SUM SUM SUM SUM SUM

1  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)         4 4 4 4 4 4

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 4 4 4 4 4 4

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 4 4 4 4 4 4

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 4 4 4 4 4 4

5 ΚΧ 4 4 4 4 4 4

6 ΥΑΝΗΧΝ 4 4 4 4 4 4

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 4 4 4 4 4 4

8 ΑΜΟΤ 4 4 4 4 4 4

9 ΛΖΜΝΟΤ 4 4 4 4 4 4

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 4 4 4 4 4 4

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 4 4 4 4 4 4

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 4 4 4 4 4 4

13 ΚΑΒΑΛΑ 4 4 4 4 4 4

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 4 4 4 4 4 4

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 4 4 4 4 4 4

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 4 4 4 4 4 4

17 ΑΚΣΗΟΤ 4 4 4 4 4 4

18 ΚΗΑΘΟΤ 4 4 4 4 4 4

19 ΠΑΡΟ 4 4 4 4 4 4

20 ΥΗΟ 4 4 4 4 4 4

80 80 80 80 80 80

17.923.500 € 37.961.050 € 71.694.000 € 89.118.000 € 188.138.000 € 356.472.000 €

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΔΞΑΝΣΛΟΤΜΔΝΟ ΔΣΟΤ ΠΟΟ 5 ΔΣΗΑ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΔΞΑΝΣΛΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΠΟΤ Δ ΚΆΘΔ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΘΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔΗ ΠΑΝΣΑ ΈΝΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΑΠΌ ΣΟΝ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
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ρήκα 5.5: Γηάγξακκα απεηθφληζεο κεγαιχηεξνπ εμαληινχκελνπ πνζνχ αλά έηνο γηα 

θάζε πεξίπησζε ρακεινχ, κεζαίνπ, πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ 
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ρήκα 5.6: Γηάγξακκα απεηθφληζεο κεγαιχηεξνπ εμαληινχκελνπ πνζνχ πεληαεηίαο 

γηα θάζε πεξίπησζε ρακεινχ, κεζαίνπ, πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ 
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5.2.3 Απνηειέζκαηα ηξίηεο ζεψξεζεο – ζε θάζε αεξνιηκέλα αληηζηνηρεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα πεληαεηίαο 

 

Παξεκβάιινληαη παξαθάησ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ν  πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο 

ελεξγεηψλ γηα θάζε αεξνιηκέλα θαζψο θαη δηαγξάκκαηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Θα επηζεκαίλνληαη κε ξνδ ρξώκα ηα θειηά ησλ αεξνιηκέλσλ ζηνπο νπνίνπο δελ 

πινπνηείηαη θακία ελέξγεηα αλαβάζκηζεο θαλέλα έηνο. 

 

5.2.3.1 1ηΠΔΡΙΠΣΩΗ: 

 

Πίλαθαο 5.3: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ Κ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα ζηελ 1ε πεξίπησζε 

 

1ε ΠΔΡΗΠΣΧΖ

i ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ  Γαπάλεο ki

1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 24.000.000 €          

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 20.000.000 €          

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 21.000.000 €          

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 17.000.000 €          

5 ΚΧ 17.000.000 €          

6 ΥΑΝΗΧΝ 19.500.000 €          

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 14.500.000 €          

8 ΑΜΟΤ 14.500.000 €          

9 ΛΖΜΝΟΤ 9.000.000 €            

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 9.000.000 €            

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 9.000.000 €            

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 13.500.000 €          

13 ΚΑΒΑΛΑ 8.000.000 €            

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 9.000.000 €            

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 8.000.000 €            

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 8.000.000 €            

17 ΑΚΣΗΟΤ 10.000.000 €          

18 ΚΗΑΘΟΤ 5.000.000 €            

19 ΠΑΡΟ 5.000.000 €            

20 ΥΗΟ 5.000.000 €            

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ
246.000.000 €        
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α) Υακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.4: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα ρακειφ 

ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

 

ρήκα 5.7: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα ρακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 0 0 0 0 0

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 0 0 0 0

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 0 0 0 0

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 0 0 0 0

ΛΖΜΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 1 1 1 3

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 0 0 0 0

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 1 1 1 3

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 5 13 13 13 44
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Γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.4 θαη ην ζρήκα 5.7 α) ην 

δηαζέζηκν θεθάιαην θαηαλέκεηαη ζηνπο αεξνιηκέλεο κε ιηγφηεξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο, β) ζηα αεξνδξφκηα ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ Ζξαθιείνπ, 

ηεο Κέξθπξαο, ησλ Υαλίσλ, ηεο άκνπ, ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηνπ Αθηίνπ δελ 

ελεξγνπνηείηαη θακία ελέξγεηα παξφιν πνπ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Ζξαθιείνπ έρνπλ 

πςειφ δείθηε ζεκαληηθφηεηαο, γ) ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ 

κε κεγάιν ζπληειεζηή δαπαλψλ αιιά κε απμεκέλν δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν 5 θνξέο  ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, δ) κφλν ζην ηξίην έηνο 

εμαληιείηαη ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο ελψ ηα ππφινηπα έηε ππάξρεη 

πεξίζζεπκα κε κεγαιχηεξν ην πξψην έηνο έλαληη 1.100.000€, ε) ζπλνιηθά 

πινπνηνχληαη 44 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο, 5 ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ θαη 

απφ 13 ησλ ππφινηπσλ ελεξγεηψλ. 

 

β) Υακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.5: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα ρακειφ 

ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 0 0 0 0

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 0 0 0 0

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 0 0 0 0

ΑΜΟΤ 0 0 0 0 0

ΛΖΜΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 1 1 1 3

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 0 0 0 0

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 1 1 1 3

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 5 13 13 13 44
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ρήκα 5.8: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα ρακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε πξνθχπηεη ν ίδηνο αθξηβψο αξηζκφο ελεξγεηψλ ζην 

πέξαο ηεο πεληαεηίαο γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα κε ηε δηαθνξά ζηε ρξνληθή ζεηξά 

ελεξγνπνίεζήο ηνπο θαζψο ηψξα δελ ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ αλά 

έηνπο, ελψ ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο πεξηζζεχεη ην πνζφ ησλ 200.000€. 
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γ) Μεζαίν ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.6: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα κεζαίν 

ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 1 3

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 1 4

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 1 1 1 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 1 1 1 3

ΛΖΜΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 1 1 1 4

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 12 20 20 20 72
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ρήκα 5.9: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα κεζαίν ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

Έηζη ινηπφλ κε βάζε ηνλ πίλαθα 5.6 θαη ην ζρήκα 5.9 α) ην δηαζέζηκν θεθάιαην 

δηαηίζεηαη ζε φινπο ηνπο αεξνιηκέλεο, β) ζηα αεξνδξφκηα ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ  

Γηαγφξα, ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Κσ, ησλ Υαλίσλ, ηεο Μπηηιήλεο, ηεο άκνπ  θαη ηνπ 

Αθηίνπ δελ ελεξγνπνηείηαη ε ελέξγεηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δηαδξφκσλ απφ-

πξνζγεηψζεσλ, γ) ε ελεξγνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ ελεξγεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θάζε αεξνιηκέλα ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, δ) ζην πξψην θαη ζην ηξίην έηνο 

εμαληιείηαη φινο ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο ελψ ηα ππφινηπα έηε ππάξρεη 

πεξίζζεπκα κε κεγαιχηεξν ην ηξίην έηνο έλαληη 100.000€ ρσξίο φκσο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε ελέξγεηα ζε θαλέλα αεξνιηκέλα θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ε) 

ζπλνιηθά πινπνηνχληαη 72 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο, 12 ησλ δηαδξφκσλ απφ-

πξνζγεηψζεσλ θαη απφ 20 ησλ ππφινηπσλ ελεξγεηψλ. 

 

 

δ) Μεζαίν ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.7: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα κεζαίν 

ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗ

Ζ ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 1 3

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 1 1 1 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 1 1 1 3

ΛΖΜΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 1 1 1 4

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 1 1 0 2

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 12 20 20 19 71
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ρήκα 5.10: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα κεζαίν ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην ζελάξην κεζαίνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε  έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηψξα ελεξγνπνηείηαη ε 

πξψηε ελέξγεηα ζηνλ αεξνιηκέλα ηνπ Γηαγφξα αιιά φρη ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο 

Κέξθπξαο ελψ δελ ελεξγνπνηείηαη γηα ηνλ αεξνιηκέλα ηνπ Αθηίνπ εθηφο απφ ηελ 

πξψηε θαη ε ηξίηε ελέξγεηα. Έηζη ινηπφλ πινπνηνχληαη 71 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο, 12 

ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ, 20 ησλ ρψξσλ θηλήζεσλ αεξνζθαθψλ θαη ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ θαη 19 γηα ηνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ. 

Δπηπιένλ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο εμαληιείηαη φινο ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο. 
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ε) Τςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.8: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

 

ρήκα 5.11: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα πςειφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            1 1 1 1 4

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 1 4

ΚΧ 1 1 1 1 4

ΥΑΝΗΧΝ 1 1 1 1 4

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 1 1 1 4

ΑΜΟΤ 1 1 1 1 4

ΛΖΜΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 1 1 1 4

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 20 20 20 20 80
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ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε α) ην δηαζέζηκν θεθάιαην δηαηίζεηαη ζε φινπο ηνπο 

αεξνιηκέλεο, β) πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, γ) δελ εμαληιείηαη ζε θαλέλα έηνο ν 

δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο, δ) ζην ηξίην έηνο πξνθχπηεη ην κεγαιχηεξν 

πεξίζζεπκα έλαληη 64.600.000€ κε πξαγκαηνπνίεζε φκσο κφλν ηεο ηξίηεο ελέξγεηαο 

αλαβάζκηζεο ζε 5 ζπλνιηθά αεξνιηκέλεο. 

 

ζη) Τςειφο πξνυπνινγηζκφο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.9: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα  πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

 

 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            1 1 1 1 4

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 1 4

ΚΧ 1 1 1 1 4

ΥΑΝΗΧΝ 1 1 1 1 4

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 1 1 1 4

ΑΜΟΤ 1 1 1 1 4

ΛΖΜΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 1 1 1 4

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 20 20 20 20 80
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ρήκα 5.12: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 1ε πεξίπησζε γηα  πςειφ πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε, έηζη θαη 

εδψ ελεξγνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο γηα φινπο ηνπο αεξνιηκέλεο  θαη κάιηζηα κε 

πεξίζζεπκα 114.000.000€ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 
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5.2.3.2 2ηΠΔΡΙΠΣΩΗ: 

 

Απαηηνύκελν πνζό γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ αεξνιηκέλσλ απμεκέλν θαηά 

26% από ην ειάρηζην  αξρηθά  ζεσξνύκελν 

 

Πίλαθαο 5.10: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ Κ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα ζηελ 2ε πεξίπησζε 

 

 

 

 

 

 

2ε ΠΔΡΗΠΣΧΖ

i ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ  Γαπάλεο ki

1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 25.000.000 €       

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 23.000.000 €       

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 22.000.000 €       

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 19.000.000 €       

5 ΚΧ 19.000.000 €       

6 ΥΑΝΗΧΝ 22.000.000 €       

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 16.000.000 €       

8 ΑΜΟΤ 16.000.000 €       

9 ΛΖΜΝΟΤ 17.000.000 €       

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 14.000.000 €       

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 14.000.000 €       

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 15.000.000 €       

13 ΚΑΒΑΛΑ 10.000.000 €       

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 16.000.000 €       

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 10.000.000 €       

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 10.000.000 €       

17 ΑΚΣΗΟΤ 17.000.000 €       

18 ΚΗΑΘΟΤ 9.000.000 €         

19 ΠΑΡΟ 9.000.000 €         

20 ΥΗΟ 9.000.000 €         

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ
312.000.000 €
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α) Υακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.11: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα ρακειφ 

ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ρήκα 5.13: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα ρακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 0 2

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 0 0 0 0

ΥΑΝΗΧΝ 0 0 0 0 0

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 0 0 0 0

ΑΜΟΤ 0 0 0 0 0

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 0 0 0 0

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΠΑΡΟ 0 1 1 1 3

ΥΗΟ 0 1 1 1 3

ΤΝΟΛΟ 1 10 10 9 30
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.11 θαη ην ζρήκα 5.13 α) ζηα αεξνδξφκηα ηεο Κσ, ησλ 

Υαλίσλ, ηεο Μπηηιήλεο, ηεο Λήκλνπ, ηεο Εαθχλζνπ, ηεο Κεθαιιελίαο, ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο Καιακάηαο θαη ηνπ Αθηίνπ  δελ ελεξγνπνηείηαη θακία ελέξγεηα 

ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, β) ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο αληνξίλεο, γ) ζην πξψην, ζην δεχηεξν 

θαη ζην ηέηαξην έηνο  εμαληιείηαη φινο  ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο ελψ ζην ηξίην 

έηνο θαη ζην πέκπην ππάξρεη πεξίζζεπκα κε κεγαιχηεξν ην πέκπην έηνο έλαληη 

600.000€  θαηά ην νπνίν ελεξγνπνηνχληαη κφλν 3 ελέξγεηεο, ε) ζπλνιηθά 

πινπνηνχληαη 30 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ηεο πξψηεο ελέξγεηαο, 

απφ 10 γηα ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε θαη 9 γηα ηελ ηέηαξηε. 

 

β) Υακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.12: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα ρακειφ 

ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 0 0 0 0

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 0 2

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 0 0 0 0

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 0 0 0 0

ΑΜΟΤ 0 0 0 0 0

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 0 0 0 0

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΠΑΡΟ 0 1 1 1 3

ΥΗΟ 0 1 1 1 3

ΤΝΟΛΟ 2 10 10 9 31
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ρήκα 5.14: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα ρακειφ ζελάξην πξνυπνινγηζκνχ κε 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ είλαη πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε ελέξγεηα θαη γηα ηνλ 

αεξνιηκέλα ηεο Μπθφλνπ εθηφο απφ ηεο αληνξίλεο ελψ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο 

δεκηνπξγείηαη πεξίζζεπκα ίζν κε 200.000€. 
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γ) Μεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.13: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  κεζαίν 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ρήκα 5.15: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  κεζαίν πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 1 3

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 1 1 1 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 1 1 1 3

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 1 1 1 3

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 1 1 1 3

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 1 1 1 3

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 6 18 18 18 60
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.13 θαη ην ζρήκα 5.15 α) πξαγκαηνπνηνχληαη 6 ελέξγεηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ γηα ηνπο αεξνιηκέλεο ηεο Καβάιαο, 

ηεο αληνξίλεο, ηεο Μπθφλνπ, ηεο θηάζνπ, ηεο Πάξνπ θαη ηεο Υίνπ, β) δελ 

ελεξγνπνηείηαη θακία ελέξγεηα γηα ηνλ αεξνιηκέλα ηεο Λήκλνπ, γ) ζην δεχηεξν, ζην 

ηξίην θαη ζην ηέηαξην έηνο εμαληιείηαη φινο ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο ελψ ζην 

πξψην θαη ζην πέκπην έηνο παξαηεξείηαη πεξίζζεπκα έλαληη 300.000€ θαη 100.000€ 

αληίζηνηρα. 

 

δ) Μεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.14: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  κεζαίν 

πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 1 3

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 1 1 1 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 1 1 1 3

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 1 1 1 3

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 1 1 1 3

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 1 1 1 3

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 6 18 18 18 60
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ρήκα 5.16: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  κεζαίν πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε πξνθχπηεη ν ίδηνο αθξηβψο αξηζκφο ελεξγεηψλ ζην 

πέξαο ηεο πεληαεηίαο γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα κε ηε δηαθνξά ζηε ρξνληθή ζεηξά 

ελεξγνπνίεζήο ηνπο θαζψο ηψξα δελ ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ αλά 

έηνπο, ελψ ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο πεξηζζεχεη ην πνζφ ησλ 400.000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 80 - 

 

ε) Τςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.15: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ρήκα 5.17: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  πςειφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο  κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            1 1 1 1 4

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 1 4

ΚΧ 1 1 1 1 4

ΥΑΝΗΧΝ 1 1 1 1 4

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 1 1 1 4

ΑΜΟΤ 1 1 1 1 4

ΛΖΜΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 1 1 1 4

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 20 20 20 20 80
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.15 θαη ην ζρήκα 5.17 α) ην δηαζέζηκν θεθάιαην δηαηίζεηαη 

ζε φινπο ηνπο αεξνιηκέλεο, β) πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 

ελεξγεηψλ γηα θάζε αεξνιηκέλα ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, γ) εμαληιείηαη κφλν ζην 

πέκπην έηνο ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο, δ) ζην ηξίην έηνο πξνθχπηεη ην 

κεγαιχηεξν πεξίζζεπκα έλαληη 40.100.000€ κε πξαγκαηνπνίεζε φκσο 12 ζπλνιηθά 

ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο απφ ηελ δεχηεξε, ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ελέξγεηα θαη θακία 

απφ ηελ πξψηε . 

 

ζη) Τςειφο πξνυπνινγηζκφο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.16: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ

Ζ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            1 1 1 1 4

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 1 4

ΚΧ 1 1 1 1 4

ΥΑΝΗΧΝ 1 1 1 1 4

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 1 1 1 4

ΑΜΟΤ 1 1 1 1 4

ΛΖΜΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1 1 1 1 4

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 20 20 20 20 80
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ρήκα 5.18: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 2ε πεξίπησζε γηα  πςειφ πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε, έηζη θαη 

εδψ ελεξγνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο γηα φινπο ηνπο αεξνιηκέλεο  θαη κάιηζηα κε 

πεξίζζεπκα 48.000.000€ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 
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5.2.3.3 3ηΠΔΡΙΠΣΩΗ: 

 

Απαηηνύκελν πνζό γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ αεξνιηκέλσλ απμεκέλν θαηά 

60% από ην ειάρηζην  αξρηθά  ζεσξνύκελν 

 

 

Πίλαθαο 5.17: Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ Κ γηα θάζε 

αεξνιηκέλα ζηελ 3ε πεξίπησζε 

 

 

 

 

 

3ε ΠΔΡΗΠΣΧΖ

i ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ  Γαπάλεο ki

1 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ) 32.000.000 €       

2 ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 29.440.000 €       

3 ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 28.160.000 €       

4 ΚΔΡΚΤΡΑ 24.320.000 €       

5 ΚΧ 24.320.000 €       

6 ΥΑΝΗΧΝ 28.160.000 €       

7 ΜΤΣΗΛΖΝΖ 20.480.000 €       

8 ΑΜΟΤ 20.480.000 €       

9 ΛΖΜΝΟΤ 21.760.000 €       

10 ΕΑΚΤΝΘΟΤ 17.920.000 €       

11 ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 17.920.000 €       

12 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 19.200.000 €       

13 ΚΑΒΑΛΑ 12.800.000 €       

14 ΚΑΛΑΜΑΣΑ 20.480.000 €       

15 ΑΝΣΟΡΗΝΖ 12.800.000 €       

16 ΜΤΚΟΝΟΤ 12.800.000 €       

17 ΑΚΣΗΟΤ 21.760.000 €       

18 ΚΗΑΘΟΤ 11.520.000 €       

19 ΠΑΡΟ 11.520.000 €       

20 ΥΗΟ 11.520.000 €       

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ 

ΑΝΑΓΚΧΝ
399.360.000 €     
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α) Υακειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ  

 

Πίλαθαο 5.18: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα  ρακειφ 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ρήκα 5.19: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα ρακειφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 0 0 0 0

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 0 0 0 0

ΥΑΝΗΧΝ 0 0 0 0 0

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 0 2

ΑΜΟΤ 0 0 0 0 0

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 0 0 0 0

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 0 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 0 1 1 1 3

ΜΤΚΟΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΠΑΡΟ 0 1 1 0 2

ΥΗΟ 0 1 1 0 2

ΤΝΟΛΟ 1 9 9 5 24
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.18 θαη ην ζρήκα 5.19 α) ζηα αεξνδξφκηα ηεο Μαθεδνλίαο, 

ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Κσ, ησλ Υαλίσλ, ηεο άκνπ, ηεο Λήκλνπ, ηεο Εαθχλζνπ, ηεο 

Κεθαιιελίαο, ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο Καιακάηαο θαη ηνπ Αθηίνπ  δελ 

ελεξγνπνηείηαη θακία ελέξγεηα ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, β) ε αλαβάζκηζε ησλ 

δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο 

Καβάιαο, γ) δελ εμαληιείηαη φινο  ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο ζε θαλέλα έηνο 

ελψ ζην ηξίην έηνο παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν πεξίζζεπκα  έλαληη 848.000€  θαηά 

ην νπνίν ελεξγνπνηνχληαη ζχλνιν 6 ελέξγεηεο, ε) ζπλνιηθά πινπνηνχληαη 24 ελέξγεηεο 

αλαβάζκηζεο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ηεο πξψηεο ελέξγεηαο, απφ 9 γηα ηε δεχηεξε θαη ηελ 

ηξίηε θαη 5 γηα ηελ ηέηαξηε. 

 

β) Υακειφο πξνυπνινγηζκφο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.19: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα  ρακειφ 

πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 0 0 0 0

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 0 2

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 0 0 0 0

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 0 0 0 0

ΑΜΟΤ 0 0 0 0 0

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 0 0 0 0

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 0 1 1 0 2

ΠΑΡΟ 0 1 1 0 2

ΥΗΟ 0 1 1 0 2

ΤΝΟΛΟ 1 9 9 5 24
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ρήκα 5.20: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα ρακειφ πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ είλαη πσο ελψ πξαγκαηνπνηείηαη ν ίδηνο ζπλνιηθά ζε αξηζκφ 

ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο ζην πέξαο  ηεο πεληαεηίαο, κεηαβάιιεηαη ε ρξνληθή ζεηξά 

ελεξγνπνίεζεο ηνπο θαη ε θαηαλνκή ηνπο  ζηνπο αεξνιηκέλεο, ηψξα αλαβαζκίδεηαη ην 

αεξνδξφκην ηεο αληνξίλεο θαη φρη ηεο Καβάιαο, αλαβαζκίδεηαη ην αεξνδξφκην ηεο 

Κσ θαη φρη ηεο Μπηηιήλεο θαη αθαηξείηαη κία ελέξγεηα απφ ηε θηάζν. ην ηέινο ηεο 

πεληαεηίαο παξαηεξείηαη πεξίζζεπκα ίζν κε 144.000€. 
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γ) Μεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.20: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα  κεζαίν 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

ρήκα 5.21: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα κεζαίν πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 1 3

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 1 1 1 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 1 1 1 3

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 1 1 1 3

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 0 3

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΠΑΡΟ 0 1 1 1 3

ΥΗΟ 0 1 1 1 3

ΤΝΟΛΟ 2 15 15 14 46
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.20 θαη ην ζρήκα 5.21 α) ε ελέξγεηα αλαβάζκηζεο 

δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ ελεξγνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο αεξνιηκέλεο ηεο 

αληνξίλεο θαη ηεο Μπθφλνπ,  β) ηα αεξνδξφκηα ηεο Λήκλνπ, ηεο Εαθχλζνπ, ηεο 

Κεθαιιελίαο, ηεο Καιακάηαο θαη ηνπ Αθηίνπ δελ αλαβαζκίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεληαεηίαο, γ) ζε θαλέλα έηνο δελ εμαληιείηαη ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεγαιχηεξν πεξίζζεπκα ζην ηξίην έηνο ίζν κε 34.288.000€, δ) ζπλνιηθά 

πινπνηνχληαη 46 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο, 2 ηεο πξψηεο, απφ 15 γηα ηε δεχηεξε θαη 

ηελ ηξίηε θαη 14 γηα ηελ ηέηαξηε. 

 

δ) Μεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.21: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα  κεζαίν 

πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            0 1 1 1 3

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 0 1 1 1 3

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 0 1 1 1 3

ΚΔΡΚΤΡΑ 0 1 1 1 3

ΚΧ 0 1 1 1 3

ΥΑΝΗΧΝ 0 1 1 1 3

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 0 1 1 1 3

ΑΜΟΤ 0 1 1 1 3

ΛΖΜΝΟΤ 0 0 0 0 0

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 0 0 0 0 0

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 0 1 1 1 3

ΚΑΒΑΛΑ 0 1 1 1 3

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 0 0 0 0

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 0 1 1 1 3

ΠΑΡΟ 0 1 1 1 3

ΥΗΟ 0 1 1 1 3

ΤΝΟΛΟ 2 15 15 15 47
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ρήκα 5.22: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα κεζαίν πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε κεζαίνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο 

κεηαθχιηζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ελεξγνπνηείηαη γηα ηνλ αεξνιηκέλα ηεο Μπθφλνπ ε 

ηέηαξηε ελέξγεηα ελψ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο πξνθχπηεη πεξίζζεπκα ίζν κε 

48.000€. 
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ε) Τςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.22: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα  πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

 

  

ρήκα 5.23: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα πςειφ πξνυπνινγηζκφ ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            1 1 1 1 4

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 0 3

ΚΧ 1 1 1 1 4

ΥΑΝΗΧΝ 1 1 1 1 4

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 1 1 1 4

ΑΜΟΤ 1 1 1 1 4

ΛΖΜΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 1 1 1 3

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 17 19 19 18 73
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Γηα ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε α) ζηνλ αεξνιηκέλα ηνπ Αθηίνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

θακία ελέξγεηα αλαβάζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, β) ζε θαλέλα έηνο δελ 

εμαληιείηαη ν δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο κε κεγαιχηεξν πεξίζζεπκα ζην πέκπην 

έηνο έλαληη 6.960.000€, γ) ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηνχληαη 73 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο 

απφ ηηο νπνίεο νη 17 αληηζηνηρνχλ ζηελ πξψηε ελέξγεηα, απφ 19 γηα ηε δεχηεξε θαη 

ηξίηε ελέξγεηα μερσξηζηά θαη 18 γηα ηελ ηέηαξηε.  

 

ζη) Τςειφο πξνυπνινγηζκφο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

Πίλαθαο 5.23: Πίλαθαο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηψλ ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα  πςειφ 

πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ 

 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΑΠ0-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΝΑΜΟΝΖ 

Α/ΦΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ

SUM

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΚΑΘΜ)            1 1 1 1 4

ΓΗΑΓΟΡΑ (ΚΑΡΓ) 1 1 1 1 4

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΡΚΤΡΑ 1 1 1 1 4

ΚΧ 1 1 1 1 4

ΥΑΝΗΧΝ 1 1 1 1 4

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 1 1 1 1 4

ΑΜΟΤ 1 1 1 1 4

ΛΖΜΝΟΤ 0 1 1 1 3

ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1 1 1 1 4

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 1 1 1 1 4

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1 1 1 1 4

ΚΑΒΑΛΑ 1 1 1 1 4

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 0 1 1 1 3

ΑΝΣΟΡΗΝΖ 1 1 1 1 4

ΜΤΚΟΝΟΤ 1 1 1 1 4

ΑΚΣΗΟΤ 0 0 0 0 0

ΚΗΑΘΟΤ 1 1 1 0 3

ΠΑΡΟ 1 1 1 1 4

ΥΗΟ 1 1 1 1 4

ΤΝΟΛΟ 17 19 19 18 73
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ρήκα 5.24: Γηάγξακκα απεηθφληζεο ηνπ εμαληινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά έηνο 

θαη πεληαεηία ζηελ 3ε πεξίπησζε γηα πςειφ πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθχιηζε 

θεθαιαίνπ 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηψξα ελεξγνπνηνχληαη 4 ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο γηα ηελ Κέξθπξα θαη 3 

γηα ηε θηάζν, ελψ πξνεγνπκέλσο ίζρπε ην αληίζεην. ην ηέινο ηεο πεληαεηίαο 

ππάξρεη πεξίζζεπκα ίζν κε 448.000€. 

 

5.2.3.4 ςμπεπάζμαηα αποηελεζμάηυν ηπίηηρ θεώπηζηρ 

Με ζθνπφ ηελ εθηθηή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο παξαηίζεληαη νη παξαθάησ πίλαθεο ησλ ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηξίηεο ζεψξεζεο. 

ηνλ  πξψην  πίλαθα παξαηίζεληαη ζε ζεηξά γηα θάζε ζελάξην θαη πεξίπησζε(1ε, 2ε, 

3ε) ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ, ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ ζηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο αεξνιηκέλεο 

δειαδή ηεο Μαθεδνλίαο (Κ.Α.Θ.Μ.), ηνπ Γηαγφξα (Κ.Α.Ρ.Γ.) θαη ηνπ Ζξαθιείνπ, ηνλ 

αξηζκφ ελεξγνπνίεζεο ηε ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηαο γηα φινπο ηνπο αεξνιηκέλεο, ην 

ζχλνιν κε αμηνπνηήζηκνπ θεθαιαίνπ ζε επξψ, ηε κέγηζηε ηηκή πνπ ιακβάλεη ε 



 

- 93 - 

 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαηά ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο ζην excel 

κε open solver. 

Πίλαθαο 5.24: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη 

ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 

 

 

 

Ζ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο ζχγθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο, θαζψο ε ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο 

εθθξάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζελαξίσλ. Ζ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε νξίδεηαη σο ην 

γηλφκελν ηεο κεηαβιεηήο Υijk πνπ εθθξάδεη θαηά πφζν ελεξγνπνηείηαη ή φρη κία 

ελέξγεηα ιακβάλνληαο είηε ηηκή 1 ζε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο είηε ηηκή 0 ζε 

πεξίπησζε κε ελεξγνπνίεζεο, ηνπ ζπληειεζηή ΓΥ πνπ εθθξάδεη ηε κεηαβνιή 

απφδνζεο ησλ αεξνιηκέλσλ κε ην πέξαο ηεο πινπνίεζεο θάζε ελέξγεηαο θαη ηνπ 

ζπληειεζηή Β πνπ ππνδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θάζε αεξνιηκέλα. πλεπψο φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή πνπ ιακβάλεη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηφζν πην απνδνηηθφ 

είλαη θαη ην αληίζηνηρν ζελάξην. 
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Όζνλ αθνξά ζηα δύν ζελάξηα ρακεινύ πξνϋπνινγηζκνύ, ζην ζελάξην πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ ελεξγνπνηνχληαη ζρεδφλ ίζεο ελέξγεηεο ζην 

ζχλνιν ζε ζρέζε κε ην ζελάξην ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ κε κεηαθχιηζε. Δπηπιένλ, 

θξίλεηαη ειαθξψο πην απνδνηηθφ ην ζελάξην κεηαθχιηζεο θαζψο κέζσ ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε παίξλεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή δειαδή 74,3 

έλαληη 73,01 γηα ηελ 1ε πεξίπησζε, 58,6 έλαληη 57,76 γηα ηελ 2ε πεξίπησζε θαη 44,77 

έλαληη 46,7 γηα ηελ 3ε πεξίπησζε. Σν πνζφ φκσο ηνπ κε αμηνπνηήζηκνπ θεθαιαίνπ 

κεηαβάιιεηαη, κε αηζζεηή δηαθνξά ζην ζελάξην ρσξίο κεηαθχιηζε θαζψο εμαηηίαο ηνπ 

ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ δε γίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππνιεηπφκελν γηα ηελ 

επφκελε ρξνληά. 

 Όζνλ αθνξά ζην κεζαίν πξνϋπνινγηζκό, παξαηεξείηαη θαη πάιη φηη ην ζελάξην 

κεηαθχιηζεο είλαη ειαθξψο πην απνδνηηθφ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ, επηπξνζζέησο, αμηνπνηείηαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ 

θεθαιαίνπ, ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε παίξλεη ειαθξψο κεγαιχηεξε ηηκή 132,51 

έλαληη 132,27 γηα ηελ 1ε πεξίπησζε, 111,36 έλαληη 111,36 γηα ηελ 2ε πεξίπησζε θαη 

ηέινο 91,86 έλαληη 90,9 γηα ηελ 3ε πεξίπησζε θαη πινπνηείηαη θαηά κία παξαπάλσ 

ελέξγεηα φζνλ αθνξά ηε ζεκαληηθφηεξε. Γελ ππάξρεη σζηφζν δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

πινπνίεζε ελεξγεηψλ γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αεξνιηκέλεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ 

επηιχεηαη ην κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο γηα κεζαίν πξνυπνινγηζκφ κε 26% απμεκέλα  

απαηηνχκελα θφζηε δαπαλψλ γηα ηνπο αεξνιηκέλεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην 

ζχλνιν πξαγκαηνπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ ε δηαθνξά παξαηεξείηαη ζε  9 κεησκέλεο 

ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 1ε πεξίπησζε θαη 2 κεησκέλεο ελέξγεηεο γηα ηνπο 3 

ζεκαληηθφηεξνπο αεξνιηκέλεο  αιιά ν αξηζκφο πινπνίεζεο ηεο ζεκαληηθφηεξεο 

ελέξγεηαο ζην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο παξακέλεη ακεηάβιεηνο. Ζ ίδηα εηθφλα επηθξαηεί 

γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 60% απμεκέλσλ δαπαλψλ αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ησλ 26%.  

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηα ζελάξηα πςεινύ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ηα πην 

απνδνηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζελάξην πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ κε θαη ρσξίο 

κεηαθχιηζε είλαη ηα πην απνδνηηθά ζελάξηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζελάξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη θαζψο ιακβάλνπλ ηε κεγαιχηεξε ηηκή πνπ έρεη παξαηεξεζεί ε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε θαη ελεξγνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο ηφζν ζην 

ζχλνιφ ηνπο φζν θαη ζηνπο ηξείο πην ζεκαληηθνχο αεξνιηκέλεο. Δπίζεο ε πην 

ζεκαληηθή ελέξγεηα ελεξγνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηέο θνξέο θαζψο 

ελεξγνπνηείηαη θαη ζηνπο είθνζη αεξνιηκέλεο κε ηε δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε φπνπ ηα 

θφζηε δαπαλψλ είλαη 60% απμεκέλα δελ επαξθεί ν πξνυπνινγηζκφο κε απνηέιεζκα 

λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα 19 αεξνιηκέλεο. 

Δίλαη ινγηθφ φζν απμάλνληα ηα θφζηε δαπαλψλ ησλ αεξνιηκέλσλ κε ακεηάβιεην 

δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ, λα κεηαβάιιεηαη ζην ζχλνιν ν αξηζκφο ησλ 

πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ, σζηφζν αμηνζεκείσην είλαη πσο δε μεηαβάλλεηαι ο 

απιθμόρ ςλοποίηζηρ ηηρ ζημανηικόηεπηρ ενέπγειαρ αλλά και η μεηαβολή ζηον 
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απιθμό ππαγμαηοποίηζηρ ενεπγειών αναβάθμιζηρ ζηοςρ ζημανηικόηεποςρ 

αεπολιμένερ είναι απκεηά μικπή. 

πλνιηθά παξαηεξείηαη κία αηζζεηή δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζελάξηα ρακεινχ, κεζαίνπ 

θαη πςεινχ αξρηθνχ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ. Τπελζπκίδεηαη φηη ν ρακειφο 

πξνυπνινγηζκφο αληηζηνηρεί ζε 18.000.000 €/ έηνο, ν κεζαίνο ζε 38.000.000€/ έηνο 

θαη ν πςειφο ζε 72.000.000€/ έηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

είλαη 2,1 θνξέο κεγαιχηεξνο ηνπ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ελψ ν πςειφο 

πξνυπνινγηζκφο είλαη 4 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρακειφ πξνυπνινγηζκφ θαη 1,9 

θνξέο κεγαιχηεξνο ηνπ κεζαίνπ. 

ηαλ επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο γηα ρακειφ πξνυπνινγηζκφ 

ελεξγνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν απφ 24 έσο 44 ελέξγεηεο γηα ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο 

δαπαλψλ, φηαλ επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα κεζαίνπ πξνυπνινγηζκνχ πινπνηνχληαη 

θαηά κέζν φξν 46-72 ελέξγεηεο ελψ φηαλ επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πςεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ ελεξγνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν 73-80 ελέξγεηεο. Παξαηεξείηαη 

ινηπφλ φηη ο λόγορ ηος απιθμού ηυν ςλοποιήζιμυν ενεπγειών από ζενάπιο ζε 

ζενάπιο είναι ζσεδόν ο ίδιορ με ηο λόγο ηυν απσικών διαθέζιμυν κεθαλαίυν 

από ζενάπιο ζε ζενάπιο. Αλάινγα δειαδή κε ην κέγεζνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 

δηαζέζηκν γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ αεξνιηκέλσλ ελεξγνπνηνχληαη θαη 

ηα έξγα αλαβάζκηζεο, φζν απμάλεηαη ην θεθάιαην ηφζν απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη θαη αληίζηξνθα. 

ηαλ ζρεκαηίδνληαη φκσο οι λόγοι ηυν μέγιζηυν ηιμών πος λαμβάνει η 

ανηικειμενική ζςνάπηηζη καηά ηην επίλςζη ηυν διαθοπεηικών ζεναπίυν 

βεληιζηοποίηζηρ δεν ζημειώνεηαι η ίδια αναλογική ζσέζη. Σα πξνβιήκαηα 

κεζαίνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη πεξίπνπ 2 θνξέο πην απνδνηηθά απφ ηα ζελάξηα 

ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ελψ ηα ζελάξηα πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη 1,2 θνξέο 

πην απνδνηηθά απφ ηα ζελάξηα κεζαίνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 2,15 θνξέο πην 

απνδνηηθά απφ ηα ζελάξηα ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ιφγνη απηνί δελ είλαη ίδηνη 

κε ηνπο ιφγνπο ησλ αξρηθψλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ θαη ζπλεπψο κε ηνπο ιφγνπο ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ απφ ζελάξην ζε ζελάξην.  

Ζ απφδνζε ηνπ ζελαξίνπ πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ γηα παξάδεηγκα δελ είλαη ηφζεο 

θνξέο κεγαιχηεξε ηνπ ζελαξίνπ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ φζεο θαη νη θνξέο πνπ 

είλαη κεγαιχηεξν ην αξρηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην. Σν ηξίην ζελάξην είλαη κφιηο 2,15 

θνξέο πην απνδνηηθφ ελψ ην αξρηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην είλαη 4 θνξέο πην κεγάιν ζε 

ζχγθξηζε κε ην πξψην ζελάξην.  

Ζ δηαθνξά αληίζηνηρα ηνπ κεζαίνπ απφ ηνλ ρακειφ πξνυπνινγηζκφ δελ είλαη ηφζν 

κεγάιε αθνχ ε απφδνζε ηνπ δεχηεξνπ ζελαξίνπ ζχκθσλα κε ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη 

ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε είλαη πεξίπνπ 2 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ απφδνζε ηνπ 

πξψηνπ ελψ ην αληίζηνηρν θεθάιαην είλαη 2,1 θνξέο κεγαιχηεξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη η 

απόδοζη δεν αςξάνεηαι επ’ αόπιζηο αναλογικά με ηην αύξηζη κεθάλαιο. Ζ 

αλαινγηθή ζρέζε πξνζνκνηψλεηαη θαιχηεξα ζηα αξρηθά ζηάδηα αχμεζεο ηνπ 
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θεθαιαίνπ, ελψ φζν ζπλερίδεηαη ε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε απφδνζε ζηακαηά 

λα απμάλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη επηβξαδχλεηαη. 

Έλα ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη κέζσ ηνπ πξψηνπ πίλαθα ζπγθξηηηθψλ 

απνηειεζκάησλ είλαη φηη θάζε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο κε 

κεηαθχιηζε, νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο  πινπνηνχληαη απφ ην ηξίην έηνο θαη κεηά, ελψ 

ιηγφηεξεο ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν έηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη η βεληιζηοποίηζη ηυν 

πποβλημάηυν επέπσεηαι όηαν ηο ζύνολο ηος κεθαλαίος ζςζζυπεύεηαι και δεν 

ςπάπσοςν μεμονυμένοι πεπιοπιζμοί κεθαλαίος για ηην κάθε σπονιά ξεσυπιζηά. 

Γειαδή ε κέγηζηε απφδνζε ησλ αεξνιηκέλσλ επηηπγράλεηαη φηαλ ην θεθάιαην κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί φιν καδί θαη δελ ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ 

πέληε εηψλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ειάρηζηε κελ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκήο 

πνπ ιακβάλεη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε φηαλ επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα 

βειηηζηνπνίεζεο γηα κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ. ιεο ηηο θνξέο είλαη πάληα ιίγν πην 

απνδνηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ρσξίο κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ. 

 

ην δεχηεξν πίλαθα παξαηίζεληαη ζε ζεηξά γηα θάζε ζελάξην θαη πεξίπησζε(1ε, 2ε, 

3ε) ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο ησλ 

αεξνιηκέλσλ μερσξηζηά, αλάινγα κε ην ζπληειεζηή ηεο κεηαβνιήο απφδνζήο ηνπο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο  ζπκβάιιεη ινηπφλ ζηελ άκεζε ζχγθξηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

αλάινγα κε ηα δηάθνξα ζελάξηα πξνυπνινγηζκνχ θαη θφζηνπο ελεξγνπνίεζεο 

ελεξγεηψλ. Δίλαη δπλαηή δειαδή ε ζχγθξηζή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ελεξγνπνίεζεο 

θάζε ελέξγεηαο γηα θάζε ζελάξην βειηηζηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 5.25: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο κε βάζε ηηο ηέζζεξηο ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 

 

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ππνδεηθλχεη πσο  νη ελέξγεηεο 1 θαη 2 πνπ αμηνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηέο κεηαβνιήο ηεο απφδνζεο (ΓΥ) 2 θαη 1,5 θαη ζπληειεζηή δαπαλψλ 0,4 

θαη 0,1 αληίζηνηρα απμάλνληαη ξαγδαία ζηα ζελάξηα κεζαίνπ θαη πςεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δαπαλψλ ησλ 

αεξνιηκέλσλ, ελψ γηα παξάδεηγκα ε ελέξγεηα 3, ζηελ νπνία δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα 

Δλέξγεηα 1 Δλέξγεηα 2 Δλέξγεηα 3 Δλέξγεηα 4

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ  

ΓΥ=2 ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΑΦΧΝ ΓΥ=1,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ΓΥ=2  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΓΗΑ ΔΚΣΟ 

ΑΔΡ/ΜΗΟΤ ΓΥ=0,8  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

SUM

20 19 71

20 20 20

6 18 18 18 60

6

246.000.000 €

5 13 13 13 44

5 13 13 13 44

12 20 20 20 72

12 20

20 80

20 20 20 20 80

1 10 10 9 30

18 18 18 60

20 20 20 20 80

20 20 20 20 80

399.360.000 €

1 9 9 5 24

1 9 9 5 24

2 15 15 14 46

2 15 15 15 47

17 19 19 18 73

17 19 19 18 73

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

2 10 10 9 31

312.000.000 €

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ
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ελεξγνπνίεζεο θαη αμηνινγείηαη επίζεο κε ζπληειεζηή 2 αιιά έρεη θαη απμεκέλν 

ζπληειεζηή πινπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδφλ πάληα γηα φινπο ηνπο αεξνιηκέλεο 

γηα ηα ζελάξηα κεζαίνπ θαη πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ελψ γηα ρακειφ ζελάξην 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο αεξνιηκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ελέξγεηεο. Ζ ελέξγεηα 4 παξφιν ην κηθξφ ζπληειεζηή κεηαβνιήο απφδνζεο 

ελεξγνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αεξνιηκέλεο εμαηηίαο 

ηνπ ρακεινχ ζπληειεζηή δαπαλψλ ηεο. Αο κελ μερλάκε ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηε ζεηξά 

πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ κε βαζηθή πξνϋπόζεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αξρηθά ηεο 

ελέξγεηαο 3 αλεμάξηεηα από ην δηαζέζηκν θεθάιαην. Έηζη ινηπφλ είναι λογικό μέζυ 

ηηρ βεληιζηοποίηζηρ να δίνεηαι πποηεπαιόηηηα ζηην ενεπγοποίηζη ηηρ 

ενέπγειαρ 3 παπόλο πος η ενέπγεια 1 έσει ηον ίδιο δείκηη μεηαβολήρ απόδοζηρ 

αλλά και ηον ίδιο ζςνηελεζηή δαπανών. 

 

ηνλ ηξίην πίλαθα πνπ παξεκβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κνξθή ιφγσλ 

ζηνηρεία απφ ηνπο δχν παξαπάλσ πίλαθεο. Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κνξθή ιφγσλ είλαη ηα εμήο: 

 Ο ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξρηθνχ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνο ην ζχλνιν 

ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ πνπ δίλεη κία αίζζεζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο ελέξγεηαο. 

 

 Ο ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

αεξνιηκέλεο πξνο ην ζχλνιν φισλ ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ. 

 

 Ο ιφγνο ηεο ζπρλφηεηαο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελεξγεηψλ πξνο ην 

ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα θάζε ζελάξην. 

 

 Ο ιφγνο ηεο ζπρλφηεηαο ελεξγνπνίεζεο ησλ πεξηζζφηεξν δαπαλεξψλ θαη 

ηαπηφρξνλα ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ πξνο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη γηα θάζε ζελάξην. 
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Πίλαθαο 5.26: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο αλάινγα κε πειίθα απφδνζεο 

 

 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο επηβεβαηψλεη φηη παπόλο πος ηα πιο αποδοηικά ζενάπια 

είναι ηα ζενάπια ςτηλού πποϋπολογιζμού, καθώρ ζε αςηά ςλοποιούνηαι οι 

πεπιζζόηεπερ ενέπγειερ και ζημειώνεηαι η μεγαλύηεπη ηιμή ηηρ ανηικειμενικήρ 

ζςνάπηηζηρ, παπαηηπείηαι όηι ζςγκπιηικά με ηα ςπόλοιπα ζενάπια οι λόγοι και 

η απόδοζή ηοςρ δεν αςξάνονηαι ανάλογα με ηην αύξηζη ηος κεθαλαίος. 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΤ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΖ

 ΔΝΔΡΓΔΗΑ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΓΑΠΑΝΖΡΧΝ-

ΖΜΑΝΗΚΟΣΔΡΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ/ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

0,36                          

4.931.506,85 € 0,22                           0,26                    0,49                          

4.931.506,85 € 0,22                           0,26                    0,49                          

0,30                    

0,42                          

3.750.000,00 € 0,08                           0,38                    0,42                          

4.130.434,78 € 0,13                           0,28                    0,37                          

0,33                    

0,40                          

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                    0,50                          

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                    0,50                          

0,25                    

0,37                          

2.903.225,81 € 0,06                           0,35                    0,39                          

3.166.666,67 € 0,13                           0,23                    0,40                          

0,37                    

0,45                          

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                    0,50                          

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                    0,50                          

0,27                    

0,41                          

2.045.454,55 € 0,05                           0,27                    0,41                          

2.638.888,89 € 0,08                           0,26                    0,44                          

0,27                    

246.000.000 €

312.000.000 €

399.360.000 €

2.045.454,55 € 0,07                           

2.676.056,34 € 0,10                           

3.000.000,00 € 0,07                           

3.166.666,67 € 0,13                           

3.750.000,00 € 0,13                           

4.042.553,19 € 0,15                           
κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ΣΤΓΚΡΗΣΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ
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χλνςε απνηειεζκάησλ: 

 

 Ζ απφδνζε πνπ επηθέξεη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο αεξνιηκέλεο 

δελ απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. ην πξψην 

ζηάδην αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη ζρεδφλ αλαινγηθά αιιά ζηε ζπλέρεηα 

επηβξαδχλεηαη. 

 

 ε φιεο ηηο εθαξκνγέο πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ελεξγεηψλ ελεξγνπνηείηαη απφ ην ηξίην έηνο θαη κεηά. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην βέιηηζην ζελάξην επέξρεηαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη δελ ππάξρνπλ ελδηάκεζνη πεξηνξηζκνί. Καιχηεξα 

αμηνπνηείηαη δειαδή ην θεθάιαην ζην ζχλνιν ηνπ παξά φηαλ επηκεξίδεηαη. 

 

 Σν 80% ησλ ζελαξίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη πην απνδνηηθά φηαλ πξνβιέπνπλ 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζελαξίσλ πνπ πξνβιέπνπλ κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ θαη εθείλσλ πνπ δελ 

πξνβιέπνπλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 

 Οη κεηαβνιέο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θάζε 

αεξνιηκέλα μερσξηζηά είηε κε ηελ αχμεζε θαηά 26%, είηε κε ηελ αχμεζε θαηά 60 % 

δελ ζεκαίλεη φηη ζα επηθέξεη αηζζεηή αληίζηνηρε αχμεζε/κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πινπνηήζηκσλ 

ελεξγεηψλ, είλαη ινγηθφ σζηφζν λα πξαγκαηνπνηνχληαη ιηγφηεξεο ελέξγεηεο θαζψο 

απμάλνληαη νη δαπάλεο ησλ αεξνιηκέλσλ αιιά ν αξηζκφο πινπνίεζεο ηεο ηξίηεο 

ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο 

ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αεξνιηκέλεο δε κεηαβάιιεηαη.  

 

 Σν κέζν θφζηνο αλά πινπνηήζηκε ελέξγεηα ειαρηζηνπνηείηαη γηα ην ζελάξην 

ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη ην 

θφζηνο δελ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ 

αιιά επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκνο. 

 

 Σα πνζνζηά ησλ πην ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη θαη απηψλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο αεξνιηκέλεο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ, είλαη κηθξφηεξα γηα ηα ζελάξηα ρακεινχ 



 

- 101 - 

 

πξνυπνινγηζκνχ. πλεπψο θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη φηη αλ ε απφδνζε θξίλεηαη 

απφ απηνχο ηνπο δείθηεο είλαη πην απνδνηηθά ηα ζελάξηα πςεινχ  

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

5.2.4  Απνηειέζκαηα γηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ γηα ηελ θάζε 

ελέξγεηα αλαβάζκηζεο σο εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 5.27: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ λένπ δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο γηα θάζε 

αεξνιηκέλα γηα πξψηε κεηαβνιή 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη κεηαβιεζεί ν δείθηεο απφδνζεο: 

1. ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ απφ 2 ζε 2,3 

 

2.  ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ αλακνλήο ησλ αεξνζθαθψλ απφ 1,5 ζε 

1,7 

 

3.  ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ απφ 2 ζε 1,5  

 

4. ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ απφ 0,8 

ζε 0,5  

 

ε θάζε πεξίπησζε παξακέλεη ακεηάβιεηνο ν ζπληειεζηήο δαπαλώλ ηεο θάζε 

ελέξγεηαο κε  πεξηζζόηεξν δαπαλεξέο ηελ πξώηε θαη ηελ ηξίηε. Έηζη ινηπφλ ηψξα, αλ 

θαη ζην κνληέιν ππάξρεη ε πξνηεξαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο ηξίηεο ελέξγεηαο, ε 

πξψηε ελέξγεηα έρεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο θαη ζπλεπψο 

κεγαιχηεξν απφ ηελ ηξίηε, αθνινπζεί ε δεχηεξε ελέξγεηα κε επίζεο κεγαιχηεξν 

ΑΡΗΘΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΔ k ΓΥ

1 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ 2,3

2 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ Α/ΦΧΝ 1,7

3 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 1,5

4 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 0,5
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δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο απφ ηελ ηξίηε ελέξγεηα θαη ζην ηέινο ε ηέηαξηε ελέξγεηα 

κε κηθξφηεξν δείθηε απφ ηελ ηξίηε. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Πίλαθαο 5.28: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη 

ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο γηα πξψηε 

κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.27 
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Πίλαθαο 5.29: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο κε βάζε ηηο ηέζζεξηο ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο γηα πξψηε κεηαβνιή 

ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.27 

 

 

 

 

 

 

Δλέξγεηα 1 Δλέξγεηα 2 Δλέξγεηα 3 Δλέξγεηα 4

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ  

ΓΥ=2,3 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΑΦΧΝ ΓΥ=1,7  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ 

ΓΥ=1,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 

ΓΥ=0,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

SUM

312.000.000 €

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

3 11 11 3 28

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

17 73

18 19 19 14 70

399.360.000 €

2 8 8 1 19

2 9 9 3 23

9 13 13 5 40

8 14 14 4 40

17 19 19

20 20 20 20 80

20 20 20 20 80

3 11 11 2 27

15 15 10 45

15 19

20 80

20 20 20 20 80

41

10 12 12 6 40

15 19 19 13 66

19 11 64

20 20 20

12 14 14 10 50

12

246.000.000 €

9 12 12 8

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ
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Πίλαθαο 5.30: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο αλάινγα κε πειίθα απφδνζεο γηα πξψηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο 

ΓΥ κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΤ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΓΑΠΑΝΖΡΧΝ-

ΖΜΑΝΗΚΟΣΔΡΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ/ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

0,55                                

5.000.000,00 € 0,22                           0,24                        0,50                                

5.142.857,14 € 0,23                           0,26                        0,53                                

0,20                        

0,53                                

3.913.043,48 € 0,09                           0,09                        0,48                                

4.750.000,00 € 0,15                           0,23                        0,55                                

0,11                        

0,60                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        0,50                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        0,50                                

0,27                        

0,52                                

3.214.285,71 € 0,07                           0,11                        0,50                                

3.800.000,00 € 0,16                           0,24                        0,52                                

0,11                        

0,53                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        0,50                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        0,50                                

0,23                        

0,51                                

2.150.000,00 € 0,05                           0,25                        0,55                                

2.878.787,00 € 0,09                           0,23                        0,52                                

0,22                        

246.000.000 €

312.000.000 €

399.360.000 €

2.195.121,95 € 0,07                           

2.968.750,00 € 0,11                           

3.333.333,33 € 0,07                           

4.222.222,22 € 0,18                           

4.736.842,11 € 0,16                           

4.750.000,00 € 0,18                           
κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ΣΤΓΚΡΗΣΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ
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χλνςε απνηειεζκάησλ: 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο πίλαθεο 5.28, 5.29 θαη 5.30 γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζε ζρέζε 

κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, ηψξα κεηψλεηαη ειαθξψο  ε κέγηζηε ηηκή αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο  φπσο επίζεο θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηώλ, 

δηαηεξείηαη ζηελ ίδηα ηηκή κε αλεπαίζζεηεο δηαθνξέο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ελεξγνπνίεζεο ζηνπο 3 ζεκαληηθόηεξνπο αεξνιηκέλεο θαζψο θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο ζεκαληηθόηεξεο ελέξγεηαο πνπ ηώξα είλαη ε πξώηε ελψ ην ζύλνιν 

ηνπ κε αμηνπνηήζηκνπ θεθαιαίνπ ζε Δπξώ απμάλεηαη.  

 

Δίλαη θαλεξφ φηη απμάλεηαη ν αξηζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξψηεο ελέξγεηαο θαη 

κεηψλεηαη ησλ ππνινίπσλ. Σέινο ν ιόγνο ζύλνιν πξνϋπνινγηζκνύ / ζύλνιν 

πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ απμάλεηαη ειαθξψο, ν ιόγνο πινπνηήζηκεο ελέξγεηεο ζηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο αεξνιηκέλεο / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ παξακέλεη ζρεδφλ 

ακεηάβιεηνο, ν ιόγνο θνξέο πινπνίεζεο ζεκαληηθόηεξεο ελέξγεηαο / ζύλνιν 

πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ ειαθξψο κεηψλεηαη θαη ν ιόγνο θνξέο πινπνίεζεο 

δαπαλεξώλ-ζεκαληηθόηεξσλ ελεξγεηώλ / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ ειαθξψο 

απμάλεηαη.  

 

Τπάξρεη ινηπφλ ζςμμεηπία ζηα αποηελέζμαηα ζε ζσέζη με ηιρ απσικέρ ζςνθήκερ 

συπίρ ιδιαίηεπερ μεηαβολέρ, είλαη ινγηθφ λα απμάλεηαη ε πξψηε ελέξγεηα σο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ηψξα, υζηόζο ο διαηιθέμενορ κάθε θοπά 

πποϋπολογιζμόρ και πάλι καηανέμεηαι ομοιόμοπθα και καηά ηον ίδιο ηπόπο με 

ηιρ απσικέρ ζςνθήκερ ζηο ζύνολο ηυν ζποςδαιόηεπυν αεπολιμένυν. 
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5.2.5  Απνηειέζκαηα γηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ γηα ηελ θάζε 

ελέξγεηα αλαβάζκηζεο σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 5.31: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ λένπ δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο γηα θάζε 

αεξνιηκέλα γηα δεχηεξε κεηαβνιή 

 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη κεηαβιεζεί ν δείθηεο απφδνζεο: 

1. ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ απφ 2 ζε 1,5 

 

 

2.  ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ αλακνλήο ησλ αεξνζθαθψλ απφ 1,5 ζε 

1,5 

 

3.  ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ απφ 2 ζε 1,5  

 

4. ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ απφ 0,8 

ζε 1,5 

 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε φιεο νη ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο ιακβάλνπλ ηνλ ίδην 

ζπληειεζηή απφδνζεο ίζν κε 1,5 ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο δαπαλώλ ηεο 

θάζε ελέξγεηαο ελώ ε ηξίηε ελέξγεηα παξακέλεη πξνηεξαηόηεηα ζηε ζεηξά πινπνίεζήο 

ηνπο ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν αλεμάξηεηα απφ ην δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ. 

Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

ΑΡΗΘΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΔ k ΓΥ

1 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ 1,5

2 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ Α/ΦΧΝ 1,5

3 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 1,5

4 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΥΧΡΧΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 1,5
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Πίλαθαο 5.32: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη 

ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο γηα δεχηεξε 

κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.31 
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Πίλαθαο 5.33: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο κε βάζε ηηο ηέζζεξηο ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο γηα δεχηεξε κεηαβνιή 

ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.31 

 

 

 

 

 

Δλέξγεηα 1 Δλέξγεηα 2 Δλέξγεηα 3 Δλέξγεηα 4

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ  

ΓΥ=1,5 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΑΦΧΝ ΓΥ=1,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ 

ΓΥ=1,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 

ΓΥ=1,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

SUM

312.000.000 €

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

0 11 11 11 33

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

20 75

15 20 20 20 75

399.360.000 €

0 8 9 9 26

0 9 9 9 27

1 16 16 16 49

1 16 16 16 49

15 20 20

20 20 20 20 80

20 20 20 20 80

0 9 10 10 29

19 19 19 60

12 20

20 80

20 20 20 20 80

42

0 14 14 14 42

11 20 20 20 71

20 20 72

20 20 20

3 19 19 18 59

3

246.000.000 €

1 14 14 13

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ
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Πίλαθαο 5.34: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο αλάινγα κε πειίθα απφδνζεο γηα δεχηεξε κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο 

ΓΥ κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΤ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΓΑΠΑΝΖΡΧΝ-

ΖΜΑΝΗΚΟΣΔΡΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ/ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

1,00                                

4.800.000,00 € 0,15                           0,27                        1,00                                

4.800.000,00 € 0,21                           0,27                        1,00                                

0,33                        

1,00                                

3.333.333,33 € 0,11                           0,33                        1,00                                

3.877.551,02 € 0,18                           0,33                        1,00                                

0,35                        

1,00                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        1,00                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        1,00                                

0,32                        

1,00                                

2.727.272,73 € 0,09                           0,33                        1,00                                

3.220.338,98 € 0,15                           0,32                        1,00                                

0,34                        

1,00                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        1,00                                

4.500.000,00 € 0,20                           0,25                        1,00                                

0,28                        

1,00                                

2.142.857,14 € 0,14                           0,33                        1,00                                

2.676.056,34 € 14,00                         0,28                        1,00                                

0,33                        

246.000.000 €

312.000.000 €

399.360.000 €

2.142.857,14 € 0,07                           

2.638.888,89 € 0,13                           

3.103.448,28 € 0,21                           

3.166.666,67 € 0,15                           

3.461.538,46 € 0,12                           

3.877.551,02 € 0,18                           
κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ΣΤΓΚΡΗΣΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ
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χλνςε απνηειεζκάησλ: 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απμάλεηαη ειαθξψο ε κέγηζηε ηηκή αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξακέλεη ακεηάβιεηε.  

 

ζνλ αθνξά ζην ζπλνιηθό αξηζκό ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηώλ θάζε αεξνιηκέλα 

ειαθξώο κεηώλεηαη κε εμαίξεζε φκσο ην ζπλνιηθό αξηζκό ελεξγνπνίεζεο ζηνπο 3 

ζεκαληηθόηεξνπο αεξνιηκέλεο θαζψο θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ελεξγνπνίεζεο ηεο 

ζεκαληηθόηεξεο ελέξγεηαο, νη νπνίνη παξακέλνπλ ζρεδφλ ακεηάβιεηνη, ελψ ην ζύλνιν 

ηνπ κε αμηνπνηήζηκνπ θεθαιαίνπ ζε Δπξώ απμάλεηαη. Δίλαη θαλεξφ φηη κεηψλεηαη ν 

αξηζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξψηεο ελέξγεηαο θαζψο έρεη ίδην ζπληειεζηή κεηαβνιήο 

απφδνζεο αιιά απμεκέλν ζπληειεζηή δαπαλψλ ελψ ην ζχλνιν πινπνίεζεο ηεο 

δεχηεξεο θαη ηεο ηέηαξηεο ελέξγεηαο απμάλεηαη αηζζεηά.  

 

Σέινο ν ιόγνο ζύλνιν πξνϋπνινγηζκνύ / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ απμάλεηαη 

ειαθξψο, ν ιόγνο πινπνηήζηκεο ελέξγεηεο ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αεξνιηκέλεο / 

ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηνο, ν ιόγνο θνξέο 

πινπνίεζεο ζεκαληηθόηεξεο ελέξγεηαο / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ ειαθξψο 

απμάλεηαη θαη ν ιόγνο θνξέο πινπνίεζεο δαπαλεξώλ-ζεκαληηθόηεξσλ ελεξγεηώλ / 

ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ απμάλεηαη αηζζεηά θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεη 

ηνλ αξηζκφ 1 θαζψο φιεο νη ελέξγεηεο έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή κεηαβνιήο 

απφδνζεο. 

 

Τπάξρεη θαηά ζπλέπεηα ζςμμεηπία ζηα αποηελέζμαηα ζε ζσέζη με ηιρ απσικέρ 

ζςνθήκερ συπίρ ιδιαίηεπερ μεηαβολέρ, είλαη ινγηθφ λα κεηψλεηαη ε πξψηε ελέξγεηα 

σο ην ίδην ζεκαληηθή αιιά αξθεηά δαπαλεξή, ελψ απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ 

ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηέηαξηεο ελέξγεηαο,  υζηόζο ο διαηιθέμενορ κάθε θοπά 

πποϋπολογιζμόρ και πάλι καηανέμεηαι ομοιόμοπθα και καηά ηον ίδιο ηπόπο με 

ηιρ απσικέρ ζςνθήκερ ζηο ζύνολο ηυν ζποςδαιόηεπυν αεπολιμένυν αλλά και 

για ηην ςλοποίηζη ηηρ ηπίηηρ ενέπγειαρ  ανεξάπηηηα από ηο δείκηη μεηαβολήρ 

ζημαζίαρ ηηρ. 
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5.2.6 Απνηειέζκαηα γηα κεηαβνιή ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ 

αλαβάζκηζεο ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν, δειαδή νη ελέξγεηεο 1 θαη 3 

(αλαβάζκηζε ησλ δηαδξφκσλ απφ-πξνζγεηψζεσλ θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ αληίζηνηρα) πξνεγνχληαη θαη νη δπν ησλ 2 θαη 4 

(αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ αλακνλήο ησλ αεξνζθαθψλ θαη αλαβάζκηζε ησλ 

ρψξσλ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ αληίζηνηρα) 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ν δείθηεο ηεο κεηαβνιήο απφδνζεο 

γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα, εηζάγεηαη ν πεξηνξηζκόο ζην πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν λα 

απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ζηε ζεηξά  πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηώλ  θαη ε ελέξγεηα 

αλαβάζκηζεο ησλ δηαδξόκσλ από-πξνζγεηώζεσλ εθηφο απφ ηελ ελέξγεηα ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ησλ αεξνιηκέλσλ.  Τπελζπκίδεηαη πσο ν 

δείθηεο κεηαβνιήο απφδνζεο ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ  ιακβάλεη ηελ ηηκή 2 κε 

ακεηάβιεην ζπληειεζηή δαπαλψλ 0,4 θαη γηα ηηο δχν ελψ ν δείθηεο κεηαβνιήο 

απφδνζεο ηεο ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ αλακνλήο αεξνζθαθψλ ιακβάλεη 

ηελ ηηκή 1,5 κε ζπληειεζηή δαπαλψλ 0,1 θαη ν δείθηεο κεηαβνιήο απφδνζεο ηεο 

ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ ιακβάλεη ηελ 

ηηκή 0,8 κε ζπληειεζηή δαπαλψλ 0,1. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 5.35: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη 

ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο γηα κεηαβνιή ηεο 

ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ 
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Πίλαθαο 5.36: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο κε βάζε ηηο ηέζζεξηο ελέξγεηεο αλαβάζκηζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο γηα κεηαβνιή ηεο 

ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ 

 

 

 

 

 

Δλέξγεηα 1 Δλέξγεηα 2 Δλέξγεηα 3 Δλέξγεηα 4

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΑΠΟ-

ΠΡΟΓΔΗΧΔΧΝ  

ΓΥ=2 ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΑΜΟΝΖ 

ΑΦΧΝ ΓΥ=1,5  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ΓΥ=2  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,4

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΥΧΡΧΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΗΑ 

ΔΚΣΟ ΑΔΡ/ΜΗΟΤ 

ΓΥ=0,8  

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΓΑΠΑΝΧΝ=0,1

SUM

312.000.000 €

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

7 7 7 7 28

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

κεηαθχιηζε

18 72

18 18 18 18 72

399.360.000 €

6 6 6 4 22

6 6 6 6 24

11 10 11 7 39

11 11 11 6 43

18 18 18

20 20 20 20 80

20 20 20 20 80

7 7 7 5 26

13 13 13 52

17 17

20 80

20 20 20 20 80

40

10 10 11 10 41

16 16 18 16 66

17 15 66

20 20 20

13 13 13 12 51

13

246.000.000 €

10 10 11 9

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ
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Πίλαθαο 5.37: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ 18 πξνβιεκάησλ ηεο 3εο 

ζεψξεζεο αλάινγα κε πειίθα απφδνζεο γηα κεηαβνιή ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο 

ησλ ελεξγεηψλ 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΣΟΤ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΤ 

ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ/ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

ΦΟΡΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΓΑΠΑΝΖΡΧΝ-

ΖΜΑΝΗΚΟΣΔΡΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ/ ΤΝΟΛΟ 

ΤΛΟΠΟΗΖΗΜΧΝ 

ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ

0,51                                

5.000.000,00 € 0,22                          0,50                                

5.000.000,00 € 0,22                          0,50                                

0,55                                

3.750.000,00 € 0,17                          0,50                                

4.871.794,87 € 0,18                          0,56                                

0,50                                

4.500.000,00 € 0,20                          0,50                                

4.500.000,00 € 0,20                          0,50                                

0,54                                

3.214.285,71 € 0,14                          0,50                                

3.725.490,20 € 0,16                          0,51                                

0,52                                

4.500.000,00 € 0,20                          0,50                                

4.500.000,00 € 0,20                          0,50                                

0,53                                

2.195.121,95 € 0,10                          0,51                                

2.878.787,88 € 0,08                          0,52                                

246.000.000 €

312.000.000 €

399.360.000 €

2.250.000,00 € 0,10                          

2.878.787,88 € 0,12                          

3.461.538,46 € 0,15                          

3.653.846,15 € 0,15                          

4.090.909,09 € 0,14                          

4.418.604,65 € 0,09                          
κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

κεζαίνο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

πςειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο κεηαθχιηζε

ρακειφο πξνυπνινγηζκφο κε 

κεηαθχιηζε

ΣΤΓΚΡΗΣΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ
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χλνςε απνηειεζκάησλ: 

 

πλνςίδνληαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβνιήο ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο γίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο 5.32, 5.33 θαη 5.34 αληηιεπηφ φηη ζε 

ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, ηψξα κεηψλεηαη ειαθξώο ε κέγηζηε ηηκή 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξακέλεη ακεηάβιεηε, 

φζνλ αθνξά ζην ζπλνιηθό αξηζκό ελεξγνπνίεζεο ελεξγεηώλ κεηψλεηαη θαζψο κε ηνλ 

ίδην δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ νη ελέξγεηεο πνπ πξνεγνχληαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξέο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ελεξγνπνίεζεο ζηνπο 3 ζεκαληηθόηεξνπο αεξνιηκέλεο παξακέλεη ζρεδφλ 

ακεηάβιεηνο κε κία κηθξή αχμεζε ζε ρακειφ θαη κεζαίν πξνυπνινγηζκφ, ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ελεξγνπνίεζεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ελεξγεηώλ πξνθαλψο 

απμάλεηαη αθνχ ηψξα αληηθαζίζηαηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο πξψηεο θαη ηεο ηξίηεο 

ελέξγεηαο, ελψ ην ζύλνιν ηνπ κε αμηνπνηήζηκνπ θεθαιαίνπ ζε Δπξώ απμάλεηαη 

ειαθξψο γηα πςειφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Καζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο πξψηεο ελέξγεηαο, παξαηεξείηαη κία 

ειαθξψο κείσζε ζην ζχλνιν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηξίηεο ελέξγεηαο αθνχ ηψξα ν 

ίδηνο δηαηηζέκελνο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα θαηαλεκεζεί κε ηελ ίδηα ζπνπδαηφηεηα 

θαη ζηελ πξψηε ελέξγεηα  ελψ ην ζχλνιν πινπνίεζεο ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηέηαξηεο 

ελέξγεηαο απμάλεηαη ειαθξψο.  

 

Σέινο ν ιόγνο ζύλνιν πξνϋπνινγηζκνύ / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ απμάλεηαη 

αθνχ κεηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ, ν ιόγνο  πινπνηήζηκεο 

ελέξγεηεο ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αεξνιηκέλεο / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ 

παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηνο γηα κεζαίν θαη πςειφ πξνυπνινγηζκφ  ελψ 

απμάλεηαη γηα ρακειφ πξνυπνινγηζκφ, ν ιόγνο θνξέο πινπνίεζεο ζεκαληηθόηεξσλ 

ελεξγεηώλ / ζύλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηώλ απμάλεηαη πξνθαλψο θαζψο ηψξα 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελεξγεηψλ.  

 

Τπάξρεη ινηπφλ ζςμμεηπία ζηα αποηελέζμαηα ζε ζσέζη με ηιρ απσικέρ ζςνθήκερ, 

πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

δείθηε κεηαβνιήο απφδνζεο επεξεάδνπλ ινγηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ ψζηε ο διαηιθέμενορ κάθε θοπά πποϋπολογιζμόρ 

να καηανέμεηαι ομοιόμοπθα και καηά ηον ίδιο ηπόπο με ηιρ απσικέρ ζςνθήκερ 

ζηο ζύνολο ηυν ζποςδαιόηεπυν αεπολιμένυν. 
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6 
πκπεξάζκαηα 

 

 

6.1 Αλαζθφπεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζε ε αλάπηπμε ελφο 

κνληέινπ βειηηζηνπνίεζεο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ 

ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο κε ρξνληθφ νξίδνληα πέληε εηψλ θαη κε βαζηθφ 

πεξηνξηζκφ ηε δηάζεζε ησλ ειαρίζησλ πφξσλ. 

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ επηηεχρζεθε κέζσ εθηελνχο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο εξεπλψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Ζ επηινγή ησλ 20 ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ πξνήιζε 

κέζσ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ζην κέγεζνο, ζηελ 

επηζθεςηκφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή δχλακε θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. ηε ζπιινγή 

ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ αμηνπνηήζεθαλ ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), ε 

Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) θαζψο θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ησλ 

νξγαληζκψλ ησλ αεξνιηκέλσλ μερσξηζηά. 

Οη παξάκεηξνη πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν είλαη ν ζπληειεζηήο ζεκαζίαο πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηνλ θάζε αεξνιηκέλα θαζψο θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο απφδνζεο 

πνπ επέξρεηαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο αλαβάζκηζεο μερσξηζηά. 

Δλ ζπλερεία, αλαπηχρζεθε ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ κνληέινπ 

βειηηζηνπνίεζεο, ε νπνία ππνδειψλεη ηελ απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο αλαβάζκηζεο ησλ 

αεξνιηκέλσλ θαη ζηελ νπνία εηζάγνληαη νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο επηδεηψληαο ηε 

κεγηζηνπνίεζή ηεο, κέζσ γξακκηθνχ αθέξαηνπ δπαδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σα έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο αθνξνχλ ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ησλ 

αεξνιηκέλσλ, ζην δηάδξνκν απφ-πξνζγεηψζεσλ, ζηνλ ρψξν θηλήζεσλ θαη αλακνλήο 

ησλ αεξνζθαθψλ θαη ηέινο ζηνλ ρψξν εμππεξέηεζεο εθηφο αεξνδξνκίνπ. 

Αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα ζελάξηα βειηηζηνπνίεζεο, νγδφληα ηέζζεξηο (84) 

ζπλδπαζκνχο πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο επηρεηξήζεθαλ κεηαβνιέο ζηνλ αξρηθφ 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ζηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

αεξνιηκέλσλ, ζηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνπο αεξνιηκέλεο, 
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ζηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο, ζηε κεηαβνιή ηνπ 

ζπληειεζηή απφδνζεο ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο. ε θάζε ζελάξην εμεηάζηεθε ε 

πεξίπησζε κεηαθχιηζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην επφκελν έηνο 

εθφζνλ απηφο δελ αμηνπνηείηαη ζην ηξέρνλ έηνο πνπ παξέρεηαη. 

Γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ησλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο γηα θάζε 

ζελάξην θαη ζπλδπαζκφ πεξηπηψζεσλ κε εηζαγσγή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 84 δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ βειηηζηνπνίεζεο. 

 

Πίλαθαο 6.1: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ γηα επελδχζεηο 246.000.000€ 

φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 
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Πίλαθαο 6.2: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ γηα επελδχζεηο 312.000.000€ 

φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 
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Πίλαθαο 6.3: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ γηα επελδχζεηο 399.360.000€ 

φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 120 - 

 

6.2 Αλάιπζε ζπκπεξαζκάησλ 

Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πξνέθπςαλ 

επηκέξνπο ρξήζηκα απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνλ θχξην 

ζηφρν πνπ ηέζεθε αξρηθά. πλνςίδνληαο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Έπεηηα απφ εθηελή αλαζθφπεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε ζηφρν ηε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο, θαίλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά 

αλαπηχζζεηαη έλα κνληέιν βέιηηζηεο θαηαλνκήο πφξσλ ζηελ Διιάδα κε 

βαζηθφ πεξηνξηζκφ απηνχ ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. 

 

 Ζ κέζνδνο ηνπ γξακκηθνχ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα 

ηέηνηνπ είδνπο πξφβιεκα, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξεο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ ππνδνκψλ αιιά θαη λα θαζνξηζηνχλ νη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ δηάθνξσλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αιιά φρη κε γξακκηθφ ηξφπν ηε βέιηηζηε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε έξγα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο είλαη ην κέγεζνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ην θφζηνο ησλ έξγσλ, ε θιηκάθσζε ησλ επελδχζεσλ ζην ρξφλν 

θαη νη ζπληειεζηέο αμηνιφγεζεο αεξνιηκέλσλ θαη ελεξγεηψλ έηζη φπσο έρνπλ 

νξηζηεί. 

 

 Ζ απφδνζε πνπ επηθέξεη ε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνπο αεξνιηκέλεο 

δελ απμάλεηαη αλαινγηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. ην πξψην 

ζηάδην αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη ζρεδφλ αλαινγηθά αιιά ζηε ζπλέρεηα 

επηβξαδχλεηαη. Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε επελδχζεσλ ε εηθφλα ηνπ πςεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ δε κεηαβάιιεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. 

 

 ε φιεο ηηο εθαξκνγέο πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ελεξγεηψλ ελεξγνπνηείηαη απφ ην δεχηεξν κε ηξίην 

έηνο θαη κεηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην βέιηηζην ζελάξην επέξρεηαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη δελ ππάξρνπλ ελδηάκεζνη 

πεξηνξηζκνί. Καιχηεξα αμηνπνηείηαη δειαδή ην θεθάιαην ζην ζχλνιν ηνπ παξά 

φηαλ επηκεξίδεηαη. Ζ παξαηήξεζε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή αλ πξνζέμεη θαλείο ην 

κε αμηνπνηήζηκν θεθάιαην θαη ηηο ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο γηα θάζε πεξίπησζε. 
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 Σν 80% ησλ ζελαξίσλ πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη πην απνδνηηθά θξίλνληαο απφ ηελ 

ηηκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο φηαλ πξνβιέπνπλ κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζελαξίσλ πνπ πξνβιέπνπλ 

κεηαθχιηζε θεθαιαίνπ θαη εθείλσλ πνπ δελ πξνβιέπνπλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

 

 Οη κεηαβνιέο ησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θάζε 

αεξνιηκέλα μερσξηζηά είηε κε ηελ αχμεζε θαηά 26%, είηε κε ηελ αχμεζε θαηά 60 % 

δελ ζεκαίλεη φηη ζα επηθέξεη αηζζεηή αληίζηνηρε αχμεζε/κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ή ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πινπνηήζηκσλ 

ελεξγεηψλ, είλαη ινγηθφ σζηφζν λα πξαγκαηνπνηνχληαη ιηγφηεξεο ελέξγεηεο θαζψο 

απμάλνληαη νη δαπάλεο ησλ αεξνιηκέλσλ αιιά ν αξηζκφο πινπνίεζεο ηεο ηξίηεο 

ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο 

ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αεξνιηκέλεο δε κεηαβάιιεηαη.  

 

 Ζ ζπρλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ δελ απμάλεηαη ην ίδην γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο κεηαβνιήο απφδνζεο ησλ 

αεξνιηκέλσλ (ΓΥ) θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο δαπαλψλ. Σφζν νη 

πεξηνξηζκνί φζν θαη ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ επεξεάδνπλ αηζζεηά ηε ζπρλφηεηα. 

 

 Σν κέζν θφζηνο αλά πινπνηήζηκε ελέξγεηα ειαρηζηνπνηείηαη γηα ην ζελάξην 

ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο κεηαθχιηζε αλ πξνζέμεη θαλείο ην ιφγν  

δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο / ζχλνιν πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ. πλεπψο, ην 

θφζηνο δελ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ 

αιιά επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκνο. 

 

 Σα πνζνζηά ησλ πην ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πινπνηνχληαη θαη εθείλσλ 

πνπ πινπνηνχληαη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο αεξνιηκέλεο σο πξνο ην ζχλνιν 

ησλ πινπνηήζηκσλ ελεξγεηψλ, είλαη κηθξφηεξα γηα ηα ζελάξηα ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ. πλεπψο θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη φηη αλ ε απφδνζε θξίλεηαη 

απφ απηνχο ηνπο δείθηεο είλαη πην απνδνηηθά ηα ζελάξηα πςεινχ  

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 Σφζν κε ηε κεηαβνιή ηνπ δείθηε απφδνζεο ΓΥ, φζν θαη κε ηε κεηαβνιή ζηε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ  ππάξρεη ζπκκεηξία ζηα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ν δηαηηζέκελνο θάζε θνξά 

πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο αξρηθέο 

ζπλζήθεο ζην ζχλνιν ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αεξνιηκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ αλαβάζκηζεο πνπ ηίζεληαη σο πξνηεξαηφηεηα 

πινπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο. 

 

 Τπφ πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηφ λα θαηαζηεί ρξήζηκν ην κνληέιν πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έπεηηα απφ θαηάιιειεο 
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πξνζαξκνγέο ζηελ θάζε πεξίπησζε βειηηζηνπνίεζεο επελδχζεσλ 

αεξνιηκέλσλ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ έξγσλ ππνδνκψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ηεο θάζε 

πεξίπησζεο επελδχζεσλ θαη επαιήζεπζεο ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ. 
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6.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 
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Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επήιζε έπεηηα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηθέο ζεσξήζεηο θαη παξαδνρέο. πγθεθξηκέλα, ελδηαθέξνλ θαη 

αληηθείκελν κειινληηθήο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηα παξαθάησ: 

 

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδνληαη ηξία ζελάξηα δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη βάζε απηψλ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε απφδνζε ησλ αεξνιηκέλσλ δελ 

απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ αιιά επηβξαδχλεηαη φζν ν 

δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο γίλεηαη κεγαιχηεξνο. Μία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε 

ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κία αλάιπζε επαηζζεζίαο ψζηε λα εληνπηζηεί ην ζεκείν 

ζην νπνίν ζηακαηά ε αλαινγηθή αχμεζε ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ. 

 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαζνξίζηεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπνπδαηφηεηαο, ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο απφδνζεο ηεο θάζε ελέξγεηαο 

αλαβάζκηζεο αιιά θαη νη απαηηνχκελεο αλάγθεο ησλ είθνζη ζεκαληηθφηεξσλ 

αεξνιηκέλσλ μερσξηζηά, ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξεο αμηνινγήζεηο ηεο ΤΠΑ, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη κειέηε εξεπλψλ ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ 

ησλ αεξνιηκέλσλ. Μηα ζεκαληηθή πξφθιεζε ζα ήηαλ ν θαζνξηζκφο επηπιένλ 

θξηηεξίσλ αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ φπσο πρ ε 

κεληαία δηαθχκαλζε ηεο θπθινθνξίαο, θξηηήξηα ελίζρπζεο αλάπηπμεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ, νη αμηνπνηήζηκεο επηθάλεηεο θάζε αεξνιηκέλα. 

 

 εκαληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

κνληέινπ βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ησλ αεξνκεηαθνξψλ πνπ ζα 

ζπλδέεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ξχπσλ (αεηθνξία) θαη 

ηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) θαη 

ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία. 

 

 Σέινο, ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αεξνιηκέλεο ηφζν 

εζσηεξηθνχ φζν θαη εμσηεξηθνχ ψζηε λα πξνθχςνπλ ηπρφλ δείθηεο θαη παξάκεηξνη 

πνπ ππνιείπνληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 
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