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Αγαπητοί   φίλοι , 
Πιστοί  στην υπόσχεσή µας για όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία  του ΧΚΠηλίου µε 
τους επισκέπτες του , 
 δηµιουργήσαµε τον   12/2003  την Σελίδα Του Επισκέπτη του ΧΚΠηλίου  (η οποία 
φιλοξενήθηκε στο snowreport.gr) όπου καταγράφηκαν θετικά & αρνητικά σχόλια  
πελατών , καθώς και προτιµήσεις- στοιχεία τους  τα οποία µας βοηθούν να 
προσεγγίσουµε το προφίλ του πελάτη του ΧΚΠηλίου . 
Την γνώση που αντλήσαµε συγκεντρώνοντας και επεξεργάζοντας τα στοιχεία αυτής της  
«Σελίδας» θέτουµε υπ’όψη σας, προκειµένου να έχουµε νεότερα σχόλιά σας  και 
καλύτερη επικοινωνία, στοιχεία απαραίτητα για την αµοιβαία κατανόηση αλλά και 
εξέλιξη µας.  
Παραµένουµε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις η   σφαιρικότερες ερµηνείες 
των συµπερασµάτων . 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Λάβαµε  περίπου 380 email από τα οποία  
 σχετικά πλήρεις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου  είχαν τα  179 
  τα οποία τα χωρίσαµε σε 3 οµάδες  

• Βόλος – Mαγνησία                                   60 email 
• Λάρισσα – θεσσαλονίκη – Βορ.Ελλάδα  46  email 
• Aθήνα – Νότια   Ελλάδα                          73 email. 

 
Όσοι φίλοι  µάς  άφησαν το email address  τους και επιθυµούν,  µπορούν να γίνουν 
µόνιµοι αποδέκτες µηνυµάτων του ΧΚΠηλίου. 
 
ΗΛΙΚΙΑ  
Παρατηρούµε ότι το   50% των επισκεπτών είναι 25-35 ετών 
                                    20 %                                   35-45 ετών 
                                    15%                                    19-25 ετών  
Το υπόλοιπο   15% των επισκεπτών µοιράζεται  στις ηλικίες  κάτω 18 και άνω 45 ετών. 
Στην περιοχή του Βόλου παρατηρείται ιδιαίτερα ανεβασµένο ποσοστό των µικρών 
ηλικιών   (<15 ετών) γεγονός που αποδεικνύει την εξοικείωση του Βολιώτη µε το 
ΧΚΠηλίου από µικρή ηλικία . 
ΦΥΛΛΟ 
Το «ασθενές» φύλλο δείχνει  µικρότερο ενδιαφέρον από τους άνδρες για το σκι. 
(75% άνδρες -25% γυναίκες) ,  
ποσοστό που στο Βόλο γίνεται 90% άνδρες – 10% γυναίκες 
 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΚΙ –SNOWBOARD 
75% ski – 25% snowboard 
EΠΙΠΕ∆Ο ski – snowboard 
30% προχωρηµένος 
30% έµπειρος 
15% µέτριος 
15% αρχάριος 
Oι αρχάριοι όχι άδικα δείχνουν να αποφεύγουν το ΧΚΠηλίου, το οποίο φαίνεται πιο 
ενδιαφέρον σε έµπειρους χιονοδρόµους. 
 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ 
Αναµφίβολα πρώτη προτίµηση των πελατών του ΧΚΠ  είναι ο διθέσιος αναβατήρας 
ΠΗΛΙΟ 3 . Έπονται µε µικρή διαφορά µεταξύ τους οι  ΠΗΛΙΟ2, ΠΗΛΙΟ1,ΠΗΛΙΟ4. 



Αξιοσηµείωτη είναι η προτίµηση των Βολιωτών στους Π1,Π4. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Από Αθήνα                                 25% ενοικιαζόµενος  - 75% ιδιόκτητος 
Από Βόλο και Θεσσαλονίκη       4% ενοικιαζ.            – 76% ιδιόκτητο 
 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ   ΣΤΟ ΧΚΠηλίου 
40%        2-5 φορές 
20%            1 φορά 
20%            0 φορά 
10%       6-10 φορές 
10%          10+ φορές 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι  από τους  Βολιώτες  το 67% ,το επισκέφτηκε πλέον των 10  
φορών. 
Το αντίστοιχο ποσοστό για την Βόρεια Ελλάδα είναι 4% ενώ για την Αθήνα –Νότια 
Ελλάδα  14% ,γεγονός που  κάτι  δείχνει … 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Το 30-40% των επισκεπτών του ΧΚΠ  επισκέπτηκε άλλο ΧΚ πλέον των 10 φορών. 
Το 20%          «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 2-5 φορές 
Το 15%     «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  6-10 φορές 
Το 15 %    «»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»   0-1 φορά 
Η Βόρειος Ελλάδα δείχνει να προτιµάει τα 3-5 Πηγάδια  ως ένα καλοργανωµένο ΧΚ 
αλλά έχει και πολλές άλλες εναλλακτικές  λύσεις (Καιµάκτσαλαν, Φαλακρό, Σέλι, 
Ελατοχώρι κ.λπ.) 
Η Νότιος Ελλάδα µε κέντρο βάρους την Αθήνα εξυπηρετείται «χιονοδροµικά»  από 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ λόγω της µικρής χλµ απόστασης , των πολλών πιστών & 
αναβατήρων.  
Πολλοί όµως κουρασµένοι ,κυρίως από την συµφόρηση των Σ.Κ αναζητούν νέες 
εµπειρίες χιονοδροµικές στην λοιπή ΕΛΛΑ∆Α προς Βορρά … , µία από αυτές µπορεί να 
είναι και το ΧΚΠηλίου! 
ΣΧΟΛΗ ΣΚΙ ΠΗΛΙΟΥ 
Το  15% των επισκεπτών έχει  κάνει ή σκέπτεται να κάνει µάθηµα στη σχολή σκι ενώ, 
 το  85% δεν έχει κάνει ούτε σκέπτεται να κάνει µάθηµα  
 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ     SNOWREPORT 
Το   50%  των επισκεπτών ενηµερώνεται σχετικά µε το  ΧΚΠηλίου «µερικέςφορές την 
εβδοµάδα» 
Το    25%  « µια φορά την εβδοµάδα» 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ SNOWREPORT 
To 85% των επισκεπτών του ΧΚΠηλίου βρίσκει το snowreport.gr «Πολύ  χρήσιµο» 
ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ SNOWREPORT 
60% από γνωστό ή φίλο 
20% από έντυπο  
20% από search engine 
 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΧΚΠηλίου 
Είναι πολύ  ενδιαφέρον  όχι µόνο να  επιβεβαιώνονται αλλά και να εξελίσσονται  οι 
εκτιµήσεις µας µε τις αντίστοιχες των πελατών µας . 
 
1.∆ηµιουργία ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΝ. 
Όλοι συµφωνούν ότι Νο1 πρόβληµα και µάλιστα µε διαφορά είναι η έλλειψη νέων 
πιστών. Το σχετικά χαµηλό υψόµετρο του ΧΚΠ (1100-1500µ=>όχι αλπική ζώνη ) , η 
δασώδη βλάστηση, δηµιουργούν ένα « στρίµωγµα»   στο πλάτος , στο µήκος και στη 
κλίση των υπάρχουσων πιστών , µε αποτέλεσµα  την έλλειψη µεγάλων και ήπιων 
κλίσεων διαδροµών  κατάλληλων για αρχαρίους, οι οποίοι δυστυχώς τώρα 
στριµώχνονται στο χώρο του baby lift και στο δροµάκι  (Νο6) προς την βάση. 



Οι κύριες πίστες (Νο1,2,3,4) έχουν ένα απότοµο κοµµάτι στο κάτω  ήµισυ   το οποίο  
όταν είναι  πολύ παγωµένο ή πολύ λασπωµένο ή ελειπώς   χιονισµένο  καταντάει 
ιδιαίτερο επικίδυνο και αποθαρυντικό.  
ΛΥΣΗ τόσο για την  αποσυµφόρηση  όσο για την δηµιουργία ηπιότερων κλίσεων είναι η 
δηµιουργία της νέας πίστας (Νο5 Κενταυρων) από την κορυφή προς την βάση 
περιβάλλοντας ανατολικότερα το Πανόραµα. Αυτό  συζητιέται από το 1997 µέχρι 
σήµερα …. 
Θεωρώντας πρώτη προτεραιότητα την επίλυση αυτού του προβλήµατος η ΑΝΕΜ 
κατήρτισε Μελέτη Περιββαντολογικών Επιπτώσεων και ξεκίνησε µια γραφειοκρατική 
διαδικασία  εγκρίσεων από (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ, ΟΜΟΡΟΥΣ 
∆ΗΜΟΥΣ)  προκειµένου να πάρει τις απαιτούµενες άδειες για την υλοποίηση της 
πολυπόθητης ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΑΣ.  (κάλλιο αργά παρά ποτε…). 
Μέχρι τότε πρέπει να βολευόµαστε µε τον διάδροµο που διανοίχθηκε πέρσι από τον 
σταθµό του Π4 προς την βάση 
 
2.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ 
Το ΧΚΠηλίου   διαθέτει  µεταξύ άλλων , τους πιο αρχαίους στην Ελλάδα και πιθανότατα 
στην Ευρώπη  εναέριους αναβατήρες βλέπε µονοθέσια ΠΗΛΙΟ1,2.  
(Ίσως σύντοµα τους απολαµβάνουµε ως µουσειακό είδος ) 
Το πρόγραµµα συντήρησης τους που ξεκίνησε το προηγούµενο καλοκαίρι εγγυάται την 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ τους , αλλά δεν µπορεί να βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους.(ταχύτητα, δυναµικότητα κ.α). 
Η ΑΝΕΜ  έχει υποβάλει µελέτη για εγκατάσταση 

• συρόµενου αναβατήρα δεξιά ανεβαίνοντας το ΠΗΛΙΟ1  από το καταφύγιο προς 
την κορυφή 

• εγκατάσταση ενός νέου baby lift 
• εναέριο αναβατήρα από το β’Πάρκιγκ προς την κορυφή 
• τηλεκαµπίνα από  ΧΑΝΙΑ (ξεν. ΠΗΛΕΑ) προς το καταφύγιο. 

 
Τα µονοθέσια καρεκλάκια µε τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά  εξυπηρετούν 
στα δεδοµένα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά (µήκος – υψοµετρική διαφορά). 
Κρίνουµε προτιµότερη την εγκατάσταση νέων αναβατήρων σε νέες θέσεις παρά την 
αντικατάσταση των υπαρχόντων µονοθέσιων. 
 
Σε ότι αφορά ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ τον περασµένο χειµώνα είχαµε την 
µέγιστη δυνατή λειτουργία του Π3 πολλές φορές µε παράταση ωραρίου προκειµένου να 
αναδειχτεί ο καλύτερος αναβατήρας του ΧΚΠ και να ικανοποιηθεί η ζήτηση των 
χιονοδρόµων  
3.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΆΡΚΙΓΚ –ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΩΝ –
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΩΝ 
Πραγµατικά  ένα µεγάλο πρόβληµα  είναι ότι ο πεζός επισκέπτης που θέλει να πιεί ένα 
καφέ πρέπει να περπατήσει  ανηφόρα  προς το καταφύγιο200 µ ή κατηφόρα προς την 
βάση 400µ  στην άκρη ενός χιονοδιαδρόµου. 
Πέρσι το χειµώνα προσπαθήσαµε να µπαλώσουµε το πρόβληµα ορίζοντας ένα διάδροµο 
πεζών µε πασσάλια , σχοινί , και φρύδι επί του χιονιού προκειµένου να διαχωριστούν το 
ρεύµα κατερχόµενων χιονοδρόµων από το ρεύµα αν-κατερχόµενων πεζών. 
Το snowmobile µετέφερε επίσης άτοµα από το β’πάρκιγκ  προς την βάση . 
Φέτος στην ΜΠΕ έχουµε σχεδιάσει ένα µονοπάτι από το γ΄πάρκιγκ προς το καταφύγιο 
επί του αυχένα  ανεβαίνοντας το πλακόστρωτο δεξιά! 
 
4.∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΙΣΤΑΣ 
Πολλοί φίλοι παραπονιούνται για  κακώς διαστρωµένη πίστα  (πότε κροκάλες , πότε 
φρύδια , πότε λαπάδες, πότε κοίλες πίστες κ.λπ). 
Η αλήθεια  είναι  ότι το ΧΚΠηλίου χρειάζεται ένα δεύτερο διαστρωτικό µηχάνηµα µε 
εργάτη  µε δυνατότητα διάστρωσης στην ανηφόρα  ώστε  είτε µε πάγο είτε µε λαππά να 



µπορεί να πατάει  εντός του κρίσιµου χρονικού διαστήµατος τις πίστες αφήνοντας πίστες 
επίπεδες και το περισσότερο δυνατόν φαρδιές. 
Η προµήθεια ενός τέτοιου µηχανήµατος αποτελεί µια επίσης από τις προτεραιότητες της 
διοίκησης της ΑΝΕΜ  Α Ε. 
Πάντως το περσινό χειµώνα αφιερώθηκαν πολλές διαστρωτοώρες του µοναδικού 
χιονοστρωτήρα   προκειµένου να προσεγγίσουµε το ποθητό αποτέλεσµα. 
Επίσης   πρέπει να γνωρίζετε ότι   στο ΧΚΠηλίου  λόγω της θέσης (ανάµεσα σε 2 
θάλασσες) και  του υψοµέτρου  υπάρχει µεγάλη υγρασία και µεγάλη διακύµανση 
θερµοκρασίας  , και δεν θά’πρεπε να συγκρίνεται  µε άλλα ΧΚ  αποµακρυσµένα από 
θάλασσα και λιγότερο ευάλωτα σε ανέµους. 
 
5.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΑΝΙΑ –ΠΑΡΚΙΓΚ 
Σε ηµέρες αιχµής ξεχειλίζουν τα πάρκιγκ ως τα ΧΑΝΙΑ. 
Μέχρι να γίνει ο αναβατήρας ΧΑΝΙΑ – ΧΚΠ, 
Στοχεύουµε στην καλύτερη διευθέτηση των πάρκιγκ από παρακαδόρους καθώς και στη 
δροµολόγηση SKI BUS XANIA –Γ’ ΠΑΡΚΙΓΚ . 
Θέλουµε να διευκολύνουµε το πεζό επισκέπτη αλλά και τον χιονοδρόµο να προσεγγίσει 
αβασάνιστα τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ. 
 
6.ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΩΝ – ∆ΡΟΜΩΝ 
Σε µια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό απουσίας σήµανσης πέρσι το χειµώνα 
τοποθετήθηκαν αρκετές ενηµερωτικές πινακίδες στις πίστες και στους δρόµους του 
ΧΚΠ. 
Ελπίζουµε να έγινε αισθητή η αλλαγή 
 
7.ΣΥΝΟΣΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΩΝ – ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΣΤΟ BABY LIFT , NEA ΠΙΣΤΑ 
ΑΡΧΑΡΙΩΝ 
Μέχρι να γίνει η νέα πίστα που θα αποσυµφορήσει το χώρο του baby lift αναγκαζόµαστε 
µε δίχτυα και στρώµατα να κανονίζουµε την κυκλοφορία στο σχετικό χώρο. 
 
8.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Προσπαθούµε να ενηµέρουµε τους πελάτες του ΧΚΠ κυρίως µε ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
(snowreport, snowclub) καθώς και µε δελτία τύπου προς ΜΜΕ.Αναγνωρίστηκε µια 
βελτίωση 
 
9.ΤΙΜΕΣ 
 
10.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ HAPPENIGS- ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ 
Τον ερχόµενο χειµώνα προβλέπεται καιρού επιτρέποντος , κάθε σαββατόβραδο 
νυκτερινό µε λειτουργία ΠΗΛΙΟ1 και baby lift.  
 
11.SKI BUS ΒΟΛΟΣ –ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΧΑΝΙΑ –ΧΚΠ 
Ιδιαίτερα οι Βολιώτες προτείνουν δίκαια την δροµολόγηση ενός τέτοιου SKI BUS , θέµα 
που πιστεύουµε θα υλοποιηθεί τον ερχόµενο χειµώνα  
 
12.ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ – ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Προσπαθούµε να βελτιωθούµε και σε αυτόν το τοµέα. Τα αποτελέσµατα είναι ήδη 
ορατά. 
 
13.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΦΕ-WC 
Στοχεύουµε στην λειτουργία του αναψυκτηρίου της κορυφής χειµώνα – καλοκαίρι (¨εχει 
κατατεθεί σχετική πρόταση στο Leader +). 
Πιθανά θα λειτουργήσουν καντίνες στο β’πάρκιγκ και στη βάση 
 


