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Στόχος 
 
Η εξέταση του δυναµικού ενός ενιαίου συστήµατος κρατήσεων 
στις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές γραµµές 
 
• προσδιορισµός βασικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 
 

• προσδιορισµός του νέου περιβάλλοντος ανταγωνισµού και    
   συµπληρωµατικότητας των δύο τρόπων µεταφοράς 

 
 
 
 
 



ΖΗΤΗΣΗ 
 
    Συγκλίνοντα χαρακτηριστικά 
    • Αραιή χρήση από τους επιβάτες αναψυχής και τακτική 

χρήση από τους επιβάτες επαγγελµατίες 
    • Έντονη εποχικότητα µε αιχµή το καλοκαίρι (αναψυχή) 
    • Μεγάλο µέρος των κρατήσεων θέσεων πριν την ηµέρα 

αναχώρησης 
 
    Αποκλίνοντα χαρακτηριστικά 
    • Σηµαντικό ποσοστό αεροπορικής κίνησης αφορά 

επαγγελµατικά ταξίδια 
• Μεγάλη διαφορά στις τιµές εισιτηρίων και διανυόµενες 

αποστάσεις 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 Συγκλίνοντα χαρακτηριστικά 
• Ολιγοπωλιακή αγορά και στους δύο τρόπους µεταφοράς 
• Ιδιαίτερα υψηλό κόστος επένδυσης σε µεταφορικά µέσα 
 
 
 Αποκλίνοντα χαρακτηριστικά 
• Εθνικοί κανονισµοί στην ακτοπλοΐα και διεθνείς στις  
   αεροπορικές γραµµές 
• Αυστηρότεροι κανόνες ασφαλείας αεροδροµίων/αεροσκαφών 
• Χωρητικότητα πλοίων πολλαπλάσια 
   (σηµαντική διαφόροποίηση κόστους / κέρδους ανά επιβάτη)  
 



 

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
 
    • Στη θεωρία τα περισσότερα πρακτορεία προσφέρουν 
υπηρεσίες τόσο αεροπορικών όσο και ακτοπλοϊκών γραµµών 
 
    • Στη πράξη, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, κάθε 
πρακτορείο προσφέρει κυρίως υπηρεσίες είτε αεροπορικών 
είτε ακτοπλοϊκών γραµµών 
 
    • Ο τρόπος οργάνωσης και λογιστικής διαχείρισης για την 
εξυπηρέτηση των κρατήσεων στους δύο τρόπους µεταφοράς 
διαφέρει σηµαντικά 
 



 

ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
    • Συµφόρηση για την πρόσβαση σε λιµάνια και αεροδρόµια 
 
 
    • ∆ιαχείριση της κίνησης στην ώρα αιχµής 
 
 
    • Συνύπαρξη µε τις εµπορευµατικές µεταφορές 
 
 
    • ∆ιασύνδεση µε τα άλλα µέσα µεταφοράς 
 
 
 



 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 
• Κρατήσεις θέσεων - έκδοση εισιτηρίων - έλεγχος επιβίβασης  
• Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα (υποστήριξη        
   αποφάσεων, τουριστικές πληροφορίες, κλπ.)  
• Ενιαίος τίτλος ταξιδιού - ∆υνατότητα αλλαγής µέσου 
• Το θεσµικό πλαίσιο 
• Ειδικές διαρυθµίσεις στα λιµάνια και τις εισόδους των πλοίων 
• Αξιοποίηση υπαρχόντος hardware και multi-hosting software  
 
 



 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 
    Πλεονεκτήµατα 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη 

• Βελτίωση της ασφάλειας (έκτακτα περιστατικά) 
 
    Αδυναµίες 

• Ιδιαιτερότητες πλοιοκτήτριων εταιρειών 

• Αναδιοργάνωση του δικτύου ταξιδιωτικών πρακτορείων 

• Σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης εγκατάστασης του 
συστήµατος 

 
 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
• Συντονισµένη λειτουργία (interoperability) των µεταφορικών 
δικτύων 

 
• Συµπληρωµατικότητα των δύο µέσων και διεύρυνση των 
επιλογών του επιβάτη 

 
• Ανταγωνισµός και αναβάθµιση της προσφερόµενης 
ποιότητας 

 
• Οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές γραµµές στην κοινωνία των 
πληροφοριών 
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