ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ

Γηεξεύλεζε ηεο ζπλέξγεηαο ησλ πεξηεγεηηθώλ
ππεξεζηώλ πδξνπιάλσλ θαη ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ
Διιάδα

Κόηζηαινο Βαζίιεηνο
Δπηβιέπσλ: Μπαιιήο Αζαλάζηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο ΔΜΠ

Αζήλα, Ηνύιηνο 2019

2

Δσταριζηίες
Οινθιεξώλνληαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία θαη ην ζύλνιν ησλ ζπνπδώλ κνπ ζηε
Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνπ θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο γηα ηηο γλώζεηο πνπ κνπ παξείραλ θαη ηνλ ηξόπν
ζθέςεο πνπ κνπ ελέπλεπζαλ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ,
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Αζαλάζην Μπαιιή γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζή
ηνπ θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηεο εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζώο θαη ηα
ππόινηπα κέιε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο θ. Γεώξγην Γηαλλή, Καζεγεηή θαη θ. Διέλε
Βιαρνγηάλλε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα.
Δπίζεο, νθείισ επραξηζηίεο ζηελ θ. Ταηηάλα Μνζρόβνπ, Δ.ΓΙ.Π. θαη ηελ θ. Δύε
Σθαθηαλάθε, Δ.Τ.Δ.Π. γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία θαη βνήζεηά ηνπο, θαζώο θαη ζηνλ
θ. Καζζεινύξε Γεώξγην, Υπνςήθην Γηδάθησξ, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ ζε ηερληθά
ζέκαηα.
Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηε ζηήξημε
θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο όια απηά ηα ρξόληα.

Κόηζιαλος Α. Βαζίλειος
Αθήνα, Ιούλιος 2019

3

4

Πεξίιεςε
Κόηζιαλος Β., «Γιερεύνηζη ηης ζσνέργειας ηων περιηγηηικών σπηρεζιών
σδροπλάνων και ηης κροσαζιέρας ζηην Δλλάδα»
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο
αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θιάδνπ ησλ ηνπξηζηηθψλ
ππεξεζηψλ κε πδξνπιάλα θαη ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο. ηφρνο είλαη λα δνζνχλ
απαληήζεηο ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα. Πξψηνλ, πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο
(αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε πδξνπιάλα),
ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ θαη ην αληίζηνηρν εκεξήζην
πξφγξακκα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηα ειιεληθά λεζηά. Γεχηεξνλ, πνηα είλαη ηα
πηζαλά ζεκεία επίζθεςεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θάζε ειιεληθνχ λεζηνχ/ιηκέλα
ππνδνρήο πινίσλ θξνπαδηέξαο. Σξίηνλ, πσο πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην πξφγξακκα
δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πξψησλ εκεξήζησλ πηήζεσλ ελφο πδξνπιάλνπ ψζηε λα
κεγηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ηνπ. ε πξψην ζηάδην, γίλεηαη
παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην θαη ηελ Διιάδα (λαπηηιηαθέο
εηαηξίεο, ηχπνη πινίσλ) θαζψο θαη ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θιάδνπ ησλ
πδαηνδξνκίσλ/πδξνπιάλσλ (ηζηνξηθή εμέιημε, λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηχπνη
πδξνπιάλσλ). ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
ησλ αθίμεσλ θξνπαδηέξαο ζηε ρψξα καο γηα ην 2019 (ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ην
δξνκνιφγην θάζε επίζθεςεο, ην ρξφλν άθημεο θαη αλαρψξεζεο ζε θάζε λεζί, ην
κέγεζνο ηνπ πινίνπ). Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηεο βαζηθήο δνκήο ελφο ππνινγηζηηθνχ
εξγαιείνπ ζε πεξηβάιινλ GIS πνπ ελζσκαηψλεη έλα κνληέιν ππνινγηζκνχ ηνπ
θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πδξνπιάλσλ. Σέινο, γίλεηαη πξνζνκνίσζε κίαο ηδεαηήο
ηνπξηζηηθήο ππεξεζίαο πδξνπιάλσλ πνπ κεηαθηλείηαη θαζεκεξηλά κεηαμχ ησλ
πδαηνδξνκίσλ ζην Αηγαίν πξνζπαζψληαο λα κεγηζηνπνηήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
δπλεηηθψλ πειαηψλ ηεο. Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ δηεξεχλεζεο είλαη
(ιακβάλνληαο σο πεξίνδν εμέηαζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/8/2019-7/8/2019) φηη ην
κέγεζνο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ γηα ηα 10 κεγαιχηεξα ειιεληθνχο
ιηκέλεο θξνπαδηέξαο είλαη 88.360 επηβάηεο θαη φηη ηα πδξνπιάλα πξνθεηκέλνπ λα
θαιχςνπλ ηε δήηεζε ζα πξέπεη θαζεκεξηλά λα αιιάδνπλ βάζε ιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ
αλάιπζε ησλ δχν ζελαξίσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πδξνπιάλσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ
πξνέθπςε φηη ην πξψην ζελάξην κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε 10 ειιεληθνχο ιηκέλεο
θξνπαδηέξαο (Ζξάθιεην, Καηάθνιν, Κέξθπξα, Κεθαινληά, Μχθνλνο, Πάηκνο,
Πεηξαηάο, Ρφδνο, αληνξίλε, νχδα), ελψ ην δεχηεξν ζελάξην ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα
έρεη εθαξκνγή ζε κφιηο 3 ιηκέλεο θξνπαδηέξαο (αληνξίλε, Μχθνλνο, Ζξάθιεην).
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Abstract
Kotsialos V., “Investigation of the synergy of seaplane travel and cruise services in
Greece”
The objective of this diploma thesis is to investigate the possibility of initiating
synergies between the developing seaplane tourism industry and the cruise industry.
The aim is to answer three basic questions. First, what is the size of the market (the
number of potential customers using seaplanes) taking into account the number of
visits and the corresponding daily schedule of cruise ships on the Greek islands.
Secondly, what are the possible places of visit to the wider area of every Greek
island/cruise ship port. Thirdly, how to plan a daily schedule and first daily flights of
a seaplane in order to maximize the number of potential customers. In the first stage
the current status of the cruise industry is presented in the Mediterranean area and
Greece (shipping companies, type of ships) as well as the developing
waterway/seaplane sector (historical development, legislative framework, types of
seaplanes). In addition, we collected and processed data for cruise arrivals in Greece
for 2019 (details of the route of each visit, arrival and departure time on each island,
ship size). Moreover, the development of the basic structure of a GIS computing tool
that incorporates a model of cost calculation of the seaplane services is presented.
Finally, a virtual tour of seaplane service was simulated, moving daily between the
Aegean waterways trying to maximize the number of potential customers. The main
result of the above investigation (taking as a review period the period 1/8/2019 7/8/2019) shows that the size of the potential seaplane customers for the 10 largest
Greek cruise islands is 88,360 passengers and that the seaplanes should daily change
operating base in order to meet the demand. From the analysis of the two scenarios of
cooperation between seaplanes and cruise ships, the first scenario can be applied to 10
Greek cruise ports (Heraklion, Katakolo, Corfu, Kefalonia, Mykonos, Patmos,
Piraeus, Rhodes, Santorini, Souda) while the second scenario can be applied to just 3
cruise ports (Santorini, Mykonos, Heraklion).
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1 ΔΗΑΓΩΓΖ
1.1 Ζ θξνπαδηέξα σο ηξόπνο αλαςπρήο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν
Με ηνλ φξν θξνπαδηέξα αλαθεξφκαζηε ζε έλα ηαμίδη αλαςπρήο κε έλα εηδηθφ
επηβαηεγφ πινίν, πνπ νλνκάδεηαη θξνπαδηεξφπινην, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
είλαη έλα πισηφ μελνδνρείν πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη φια ηα πξντφληα
θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα θαλνληθφ μελνδνρείν. Σν ηνπξηζηηθφ
ηαμίδη κε έλα θξνπαδηεξφπινην είλαη έλα πξνθαζνξηζκέλν θαη θαιά νξγαλσκέλν
ηαμίδη πνπ αθνινπζεί έλα πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ην ιηκάλη θαη ηελ ψξα
αλαρψξεζεο, ηα ιηκάληα πνπ ζα πξνζεγγίζεη, ηηο ψξεο παξακνλήο εθηφο πινίνπ θαη
ηνλ αθξηβή ρξφλν επηζηξνθήο. Ζ θξνπαδηέξα ζπλδπάδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επίζθεςεο
δηαθφξσλ παξαζαιάζζησλ πφιεσλ θαη ιηκαληψλ αλά ηνλ θφζκν πνπ είλαη πςεινχ
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε ηελ αλαςπρή ηεο δηακνλήο ζην πινίν. Ο ηνπξηζκφο
θξνπαδηέξα ζπλδπάδεη ζε έλα ηαμίδη κεηαθνξά, εζηίαζε, πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ
αλαςπρήο θαη δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο ελ πισ. Οη ηέζζεξηο ππιψλεο γηα ηελ
πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκφο, ε ζξεζθεία θαη ε
ςπραγσγία.
Σν Κξνπαδηεξφπινην, πξνέξρεηαη απφ ηνλ Αγγιηθφ φξν cruiseship, είλαη εηδηθήο
θαηεγνξίαο επηβαηηθφ πινίν πνπ πξαγκαηνπνηεί θξνπαδηέξεο, δειαδή θπθιηθά
πεξηεγεηηθά ηαμίδηα. Με ηνλ φξν θπθιηθφ ηαμίδη (roundtrip) ραξαθηεξίδνπκε εθείλν
πνπ εθηεινχλ ηα εκπνξηθά πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ ( θαξάβηα επηβαηηθά νρεκαηαγσγά, ή θξνπαδηεξφπινηα), πνπ έρνπλ ηειηθφ ιηκέλα πξννξηζκνχ ηνλ ιηκέλα
αθεηεξίαο, κε ελδηάκεζεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ζε ζηαζκνχο - ιηκάληα.
Γεληθά ηα θξνπαδηεξφπινηα πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξεο αλέζεηο (πξνλφκηα) πξνο ην
επηβαηηθφ θνηλφ, απφ άπνςεο εκθάληζεο, δηαθφζκεζεο, εμνπιηζκψλ θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ, φζν θαη σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ πνπ είλαη πνιππιεζέζηεξν
άιισλ ηχπσλ πινίσλ θαη πνπ πξνζθέξεη ζπλήζσο ππεξεζίεο μελνδνρεηαθέο, θέληξνπ
ςπραγσγίαο, εζηηαηνξίνπ κέρξη θαη ηαηξηθήο κνλάδαο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
δηαπηζηψλεηαη κηα ζπλερήο αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ ηαμηδηψλ,
ζηα νπνία θαη ζηξάθεθαλ ζρεδφλ φια ηα ππεξσθεάληα θαη φρη κφλν, κε απνηέιεζκα
ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξεο λαπηηιίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θιάδνπ
απηνχ.
Σα θξνπαδηεξφπινηα πξνζθέξνπλ αλέζεηο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν σο πξνο
ηνπο ρψξνπο ησλ επηβαηψλ, φζν αθνξά ηελ εκθάληζε, ηε δηαθφζκεζε, ηνλ εμνπιηζκφ
θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ
πνπ είλαη πνιπάξηζκν ζε ζχγθξηζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηχπν πινίνπ. Έλα
θξνπαδηεξφπινην πξνζθέξεη ζπλήζσο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ εθάκηιιεο κε
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, κε θέληξα ςπραγσγίαο (ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν,
βηβιηνζήθε, θαδίλν, θ.ιπ.), ρψξνπο άζιεζεο (γπκλαζηήξην, κηθξά γήπεδα,
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θνιπκβεηήξηα), εζηηαηφξηα πςειήο γαζηξνλνκίαο κέρξη θαη παξνρή ηαηξηθήο
βνήζεηαο κε δηάζεζε ειηθνδξνκίνπ.
Σν ζχγρξνλν θξνπαδηεξφπινην ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο μελνδνρείν παξά ζαλ κέζν
κεηαθνξάο, έρεη κεηαηξαπεί δειαδή ζε πισηφ ζέξεηξν (Καζηξηλάθε, 2013). Ζ
«θξνπαδηέξα ηεο πνιπζξφλαο» θαη ην «θξνπαδηεξφπινην- πισηφο νίθνο επγεξίαο»,
πνπ ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξνπαδηέξαο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ,
κεηεμειίζζεηαη ζε «θξνπαδηέξα δξάζεο» θαη ην θξνπαδηεξφπινην ζε ρψξν
πνιπδχλακεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ πιένλ ηελ θξνπαδηέξα
ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ εμέιημε ησλ εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο έρεη θαηαζηήζεη
ζήκεξα ηελ θξνπαδηέξα πξνζηηή ζε επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα.
Σα ιηκάληα θξνπαδηέξαο, κε βάζε ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κπνξνχλ λα
ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο [ 1 ]. Ζ πξψηε αθνξά ηα ιηκάληα
επηβίβαζεο/απνβίβαζεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο homeportsή
θφκβνη (hubs). ε απηή ηελ θαηεγνξία ιηκέλσλ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο ηφζν γηα ηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ κεηαμχ αεξνδξνκίνπ θαη ιηκαληνχ
φζν θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο. Ο δεχηεξνο ηχπνο ιηκαληνχ είλαη ηα ιηκάληα θιήζεοηξάλδηη(portsofcall). Απηά ηα ιηκάληα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηα θξνπαδηεξφπινηα θαη
ηνπο επηβάηεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο θαη ε παξακνλή ζε απηά είλαη
κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο ψξεο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε παξακνλή ζην ιηκάληα
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε πεξηιακβάλνληαο θαη δηαλπθηέξεπζε). Σέηνηα ιηκάληα
δελ πξνζθέξνπλ ζπλήζσο πξφζζεηεο ππεξεζίεο φπσο π.ρ. Πεηξέιεπζεο, εθνδηαζκνχ
ηξνθίκσλ, ζπιινγήο ιπκάησλ πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα λα θηινμελήζνπλ ην ζθάθνο.
Ο ηειεπηαίνο ηχπνο είλαη ην πβξηδηθφ ιηκάλη (hybridport) πνπ κπνξεί λα είλαη έλαο
ιηκέλαο επηβίβαζεο, πξννξηζκνχ ή ακθφηεξα. Σέηνηα ιηκάληα επηβηβάδνπλ θαη
απνβηβάδνπλ επηβάηεο θξνπαδηέξαο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ πξννξηζκφ. Ζ χπαξμε
ηνπο φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θφκβσλ, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάγθε γηα
αεξνπνξηθή πξφζβαζε ησλ επηβαηψλ ζην θξνπαδηεξφπινην θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ζην πινίν.
Ζ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα ζήκεξα παξέρεηαη απφ δχν ηχπνπο ζθαθψλ. Σα πξψηα
είλαη ζχγρξνλα πινία κεγάινπ κεγέζνπο πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνλ Πεηξαηά ή μέλα
ιηκάληα, εθηεινχλ πεξηεγήζεηο θαη πξνζεγγίδνπλ άιινπο εζληθνχο ιηκέλεο ή ιηκέλεο
ζε γεηηνληθέο ρψξεο [34]. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ηα κηθξφηεξα πινία ηζηηνπιντθά
ή κεραλνθίλεηα, ηα νπνία αλαρσξνχλ απφ ειιεληθά ιηκάληα θαη επηζθέπηνληαη
ειιεληθά ιηκάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Απηά ηα πινία εθηεινχλ
κηθξφηεξα δξνκνιφγηα απφ απηά ηεο θχξηαο θξνπαδηέξαο, θπξίσο ζε εγρψξηνπο
πξννξηζκνχο αιιά πεξηζηαζηαθά θαη ζε ιηκάληα γεηηνληθψλ ρσξψλ φπσο ηεο
Σνπξθίαο.
εκαληηθά δξνκνιφγηα θξνπαδηέξαο έρνπλ αλαπηπρζεί ηφζν ζην Αηγαίν φζν θαη ζην
Ηφλην Πέιαγνο. Οη εηαηξίεο θξνπαδηέξαο πξαγκαηνπνηνχλ ηα δξνκνιφγηα ηνπο απφ ηνλ
Απξίιην έσο ην Ννέκβξην, ελψ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν απφ ην Ννέκβξην έσο ηνλ
Απξίιην πξαγκαηνπνηνχλ θξνπαδηέξεο εθηφο ησλ ειιεληθψλ πδάησλ. Ζ δηάξθεηα κίαο
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θξνπαδηέξαο πνηθίιεη αλάινγα κε ην ιηκέλα, ην εχξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο
ζπλδπαζκνχο ησλ πξννξηζκψλ.
Οη νξγαλσκέλεο θξνπαδηέξεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο κε βάζε ην
ιηκέλα αθεηεξίαο ηνπο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο δηαθξίλνληαη ζε
ηξείο θαηεγνξίεο.
Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη νη εγρψξηεο θξνπαδηέξεο. Πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα, έρνληαο σο ιηκέλα αθεηεξίαο ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ή άιινπο
ειιεληθνχο ιηκέλεο θαη επηζθέπηνληαη κφλν ειιεληθνχο ιηκέλεο (αλήθνπλ ζηε κνξθή
κίλη θξνπαδηεξψλ). Σα κίλη θξνπαδηεξφπινηα ρσξεηηθφηεηαο 50-100 επηβαηψλ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε έλα κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ. χκθσλα κε ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα επαλδξσκέλα ζθάθε
(κεραλνθίλεηα ζθάθε, ηζηηνπιντθά ζθάθε). Ζ ίδηα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη φζνλ
αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ πξντφληνο, ηηο εκεξήζηεο ζαιάζζηεο εθδξνκέο (εκεξήζηεο
θξνπαδηέξεο) πνπ εθηεινχληαη ζπλήζσο ζε φια ηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα ηεο ρψξαο
θαη ζε ιηκέλεο παξάθηησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ φπσο ν Αξγνζαξσληθφο, νη
Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα, νη πνξάδεο, ε Κξήηε, ην Βφξεην Αηγαίν, ε Υαιθηδηθή
θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ.
Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη κηθηέο θξνπαδηέξεο. Έρνπλ σο ιηκέλα αθεηεξίαο
ειιεληθφ ιηκέλα, αιιά εθηφο απφ ειιεληθνχο ιηκέλεο πξνζεγγίδνπλ θαη ιηκέλεο
άιισλ ρσξψλ φπσο ε Σνπξθία, ε Κχπξνο, ε Αίγππηνο, ην Ηζξαήι, ε Κξναηία, θιπ.
ηε θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θξνπαδηέξεο ηξηψλ, ηεζζάξσλ θαη επηά
εκεξψλ.
Ζ ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη Μεζνγεηαθέο θξνπαδηέξεο. Έρνπλ σο ιηκέλα αθεηεξίαο
ιηκέλα άιισλ ρσξψλ, αιιά κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ζπγθαηαιέγνληαη
θαη ειιεληθνί ιηκέλεο. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θξνπαδηέξεο 7 ή
θαη πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ κε ηηο κεγαιχηεξεο ζε δηάξθεηα λα μεπεξλνχλ ηηο 12
εκέξεο.

1.2 Ο ζπκπιεξσκαηηθόο ξόινο ησλ πεξηεγεηηθώλ εθδξνκώλ κε
πδξνπιάλν
Μία απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ πδξνπιάλνπ πνπ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ
επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο κέζσ ηεο θξνπαδηέξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα πδξνπιάλα
ζα ιεηηνπξγνχλε ζηηο λεζηά εθείλα ηεο ρψξαο πνπ έρνπλε κεγάιν αξηζκφ αθίμεσλ
θξνπαδηεξφπινησλ θαη νπζηαζηηθά ζα κεηαθέξνπλ ηνπο ηνπξίζηεο ζε δηάθνξνπο
θνληηλνχο πξννξηζκνχο απφ θαη πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα
πδξνπιάλα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο
Διιάδαο, θαζψο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο λα απνιαχζνπλ κία λέα
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ηνπξηζηηθή εκπεηξία ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε δηάθνξνπο θνληηλνχο
ζειθηηθνχο πξννξηζκνχο εχθνια θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Μέζσ ησλ πεξηεγεηηθψλ απηψλ εθδξνκψλ ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πξνζζέζεη ζην πξφγξακκα ηνπ θαη άιινπο πξννξηζκνχο, νη νπνίνη βξίζθνληαη εθηφο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θξνπαδηέξαο πνπ έρεη επηιέμεη. Οη πεξηεγεηηθέο απηέο
εθδξνκέο δίλνπλ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο ζηνλ επηβάηε, απφ ηελ επηινγή ελφο
πξννξηζκνχ ηνλ νπνίν ζα επηζθεθηεί κε ην πδξνπιάλν θαη ζα πεξάζεη θαη θάπνην
ρξφλν εθεί, κέρξη ηελ επηινγή λα δεη ηνλ πξννξηζκφ απφ ην πδξνπιάλν πεηψληαο
πάλσ απφ απηφλ. Κάζε έλαο απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ έρεη
θάηη μερσξηζηφ λα ηνπ πξνζθέξεη σο εκπεηξία, θαζψο κέζσ ηεο θαηαβνιήο ελφο
πξνζηηνχ αληίηηκνπ εηζηηεξίνπ ζα έρεη πνηθίιεο δπλαηφηεηεο φπσο: λα δεη απφ θνληά
ηα ειιεληθά αθξηηηθά λεζηά πνπ δηαζέηνπλ ζπάληα νκνξθηά, λα επηζθεθζεί κνλαδηθέο
απνκνλσκέλεο παξαιίεο ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε κε άιια κέζα θαζίζηαηαη αδχλαηε.

1.3 θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο
αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θιάδνπ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ
κε πδξνπιάλα θαη ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο. θνπφο είλαη λα δνζνχλ απαληήζεηο
ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα: Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο (αξηζκφο ησλ ελ
δπλάκεη πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε πδξνπιάλα), πνηα είλαη ηα πηζαλά
ζεκεία επίζθεςεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θάζε ειιεληθνχ λεζηνχ/ιηκέλα θαη πσο
πξέπεη λα δηακνξθσζεί ην πξφγξακκα ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πξψησλ εκεξήζησλ
πηήζεσλ ελφο πδξνπιάλνπ ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο ησλ δπλεηηθψλ
πειαηψλ ηνπ.

1.4 Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα κε ηελ αθφινπζε
δνκή:
Κεθάιαην 1: Απνηειεί ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε
ηεο θξνπαδηέξαο σο ηξφπνπ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ
ξφινπ πνπ ζα έρνπλ νη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε πδξνπιάλν θαη εμεγείηαη θαη ν
ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.
Κεθάιαην 2: ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζε δχν
ζεκαηηθέο. Πξψηνλ ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλε ζέκαηα βειηηζηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα
ηεο θξνπαδηέξαο θαη δεχηεξνλ ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πδξνπιάλσλ θαη
πδαηνδξνκίσλ.
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Κεθάιαην 3: ην ηξίην θεθάιαην δνκείηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Γίλεηαη
επεμήγεζε ηνπ θάζε βήκαηνο ηεο κεζνδνινγίαο θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε
δεκηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηε ζπλεξγαζία
πδξνπιάλσλ-θξνπαδηεξφπινησλ. ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη θαη δηεξεπλνχληαη ηα
ζελάξηα ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κέζσλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο ησλ ζελαξίσλ.
Κεθάιαην 4: ην θεθάιαην ηέζζεξα παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ησλ
ζελαξίσλ.
Κεθάιαην 5: ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη εηζεγήζεηο γηα
πεξαηηέξσ έξεπλα.
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2 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ
Σν δήηεκα ησλ ζπλεξγεηψλ πδξνπιάλσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ είλαη έλα ζρεηηθά
θαηλνχξην δήηεκα, πνπ δελ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα
ζην πξφζθαην παξειζφλ. Σφζν γηα ηελ θξνπαδηέξα φζν θαη γηα ηα πδξνπιάλα έρεη
εθπνλεζεί πιήζνο εξγαζηψλ θαη εξεπλψλ πνπ αζρνινχληαη κε δηάθνξα ζέκαηα ησλ
δχν απηψλ κέζσλ, νη νπνίεο φκσο δελ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ην ζέκα ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ, νη
εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηδηαίηεξα
ζε επίπεδν ρψξαο, θαζψο ε ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κέζσλ γελλήζεθε κφιηο
πξηλ απφ ηέζζεξηο κήλεο ζην 1ν Γηεζλέο πλέδξην Τδαηνδξφκηα, Κξνπαδηέξα,
Αεξνδξφκηα, Αλάπηπμε, Αζθάιεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνπηξάθη.

2.1 Γηεξεύλεζε ζεκάησλ
θξνπαδηέξαο

βειηηζηνπνίεζεο

ζηνλ

ηνκέα

ηεο

Σν δήηεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο είλαη έλα δήηεκα πνπ
απαζρφιεζε θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Πιήζνο
εξγαζηψλ έρεη εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν 2006 νη
Barron&Greenwood αζρνιήζεθαλ κε ην λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο θαη
ειθπζηηθέο δηαδξνκέο θξνπαδηέξαο, κε έλα βνιηθφ ζπλδπαζκφ ηνπνζεζηψλ πνπ
επηζθέπηνληαη ηα θξνπαδηεξφπινηα ζε θαηάιιεινπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη
ηζνξξνπία θφζηνπο [2].
Οη Psaraftis θαη Kontovas [ 3 ] αζρνιήζεθαλ κε ην λα απνζαθελίζνπλ νξηζκέλα
ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ πινίσλ ζε
επηρεηξεζηαθφ επίπεδν θαη ηελ αλάπηπμε κνληέισλ πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηελ ηαρχηεηα
ηνπ πινίνπ γηα έλα θάζκα ζελαξίσλ δξνκνιφγεζεο ζε έλα κφλν πινίν. Ζ θχξηα
ζπκβνιή ηνπο είλαη ε ελζσκάησζε απηψλ ησλ ζεκειησδψλ παξακέηξσλ θαη άιισλ
ζεκάησλ δσηηθήο ζεκαζίαο, ζηελ επηινγή ηαρχηεηαο πιεχζεο ή ζηελ επηινγή
δηαδξνκήο απφ ηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ λαπισηή.
Μία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ
δηαδξνκψλ θξνπαδηέξαο έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο Leong θαη Ladany [ 4 ], φπνπ
πξνηείλεηαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν επηινγήο αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ. Οη Hersh
θαη Ladany [5] δηαηχπσζαλ έλα κνληέιν βειηηζηνπνίεζεο γηα ηε δξνκνιφγεζε θαη
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζθαθψλ, δεδνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιηκέλσλ πνπ ζα
επηζθεθζνχλ. Απηφ ην κνληέιν έρεη εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε
θξνπαδηέξεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε Φιφξηληα θαη επηζθέπηνληαη ηε Σδακάηθα, ην
Πνπέξην Ρίθν θαη ηηο Μπαράκεο, ελψ κία εθαξκνγή ζηηο παξάθηηεο θξνπαδηέξεο ζηελ
Κίλα έρεη δηαηππσζεί απφ ηνπο Yang, Gao θαη Li [6].
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Ο Wen [7] δηεξεχλεζε ην πξφβιεκα ησλ πνιιαπιψλ δξνκνινγίσλ πινίσλ θαη ηεο
βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηαρχηεηαο κε βάζε ην ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαδξνκψλ γηα ηνπξηζηηθέο θξνπαδηέξεο είλαη κία
πνιχπινθε δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ δηάθνξα δεηήκαηα,
φπσο ε επηινγή πινίσλ, νη ιηκεληθέο ππεξεζίεο θαη νη απαηηήζεηο ελδηαθέξνληνο πνπ
πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζε θάζε δξνκνιφγην. Ζ Mancini [8] κνληεινπνηεί ην πξφβιεκα
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πεξηήγεζεο κε θξνπαδηεξφπινην σο παξαιιαγή ηνπ
πξνβιήκαηνο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ζπγθεθξηκέλνπο
πεξηνξηζκνχο φπσο: ηαζεξφο αξηζκφο πεξηεγήζεσλ, κε ππνρξεσηηθέο επηζθέςεηο
φισλ ησλ θφκβσλ, πνιιαπιά ρξνληθά παξάζπξα, δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ηαρχηεηαο ηαμηδηνχ.
Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζε θξνπαδηεξφπινηα πξνζιακβάλνληαη ζε κία παγθφζκηα
αγνξά εξγαζίαο θαη έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηηο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο είλαη λα
κεηαθέξνπλ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο απφ ηηο ρψξεο ηνπο ζηα ιηκάληα αθεηεξίαο ησλ
θξνπαδηεξφπινησλ. Ζ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ
πιεξψκαηνο είλαη ε αβεβαηφηεηα ιφγσ κε εκθάληζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη άιινη ιφγνη
γηα ηνπο νπνίνπο ην πιήξσκα κπνξεί λα ηεξκαηίζεη πξφσξα ηε ζχκβαζε ηνπ. Ο
Giachetti [ 9 ] γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα απηφ πεξηγξάθεη έλα ζχζηεκα
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εθαξκφδεη κία δηεξγαζία πξνγξακκαηηζκνχ δχν ζηαδίσλ πνπ
θαζνξίδεη πξψηα ηα επίπεδα ππεξάξηζκσλ θξαηήζεσλ γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ
πιεξψκαηνο γηα λα πξνζθέξεη ζπκβάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηακφξθσζε ελφο
ζηφρνπ αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο θίλεζεο ησλ
πιεξσκάησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηα θξνπαδηεξφπινηα, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα
επίπεδα ηα θαηάιιεια επίπεδα πιεξψκαηνο θαη ηελ θαηάιιειε ζχλζεζε
πιεξψκαηνο.
ΟηAnderson&Fagerholt [10] πξφηεηλαλ κία λέα πξνζέγγηζε κνληεινπνίεζεο γηα ηελ
ελζσκάησζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηαρχηεηαο ζην ζρεδηαζκφ λαπηηιηαθψλ
γξακκψλ θαζψο θαη έλα επξεηηθφ κνληέιν (heuristic)γηα ηελ επίιπζε ηνπ
ζπλδπαζκέλνπ πξνβιήκαηνο. Χο κειέηε πεξίπησζεο ζεψξεζαλ έλα πξαγκαηηθφ
πξφβιεκα αλάπηπμεο θαη δξνκνιφγεζεο ζε πινίν ηχπνπ Ro-Ro.
OFagerholt [ 11 ] αζρνιήζεθε επίζεο κε ην λα αλαπηχμεη έλα κνληέιν
βειηηζηνπνίεζεο πνπ ζα εθαξκνζζεί απφ ηνπο θνξεί εθκεηάιιεπζεο πινίσλ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ δηαδξνκψλ πιεχζεο θαη ηαρπηήησλ πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχλ ην
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο πινίνπ θαηά κήθνο κίαο δεδνκέλεο αθνινπζίαο ιηκαληψλ.
Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο, έρεη εθπνλεζεί θαη έλα πιήζνο αθφκε
εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θξνπαδηέξα εμεηάδνληαο δηάθνξεο άιιεο πηπρέο ηεο. Οη
Corres&Papachristou [12] αλέιπζαλ ηηο ηάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ
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Διιάδα θαη έζεζαλ ην δήηεκα ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα
θξνπαδηέξαο.
Δμεηάδνληαο ηελ θξνπαδηέξα απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά ε Cusano [13]ρξεζηκνπνίεζε
επίζεκα ζηνηρεία απφ ηηο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
Μεζφγεην θαη κέζσ απηψλ δηεξεχλεζε ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ ιηκέλσλ θαη πφιεσλ ζε
δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο θξνπαδηέξαο.
Έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη ηεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο αλαιχεη ην
ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξνπαδηέξαο. Ο Diakomihalis [34],
[33]αζρνιήζεθε κε ηελ εμέιημε θαη ηε δνκή ηεο αγνξάο θξνπαδηέξαο θαη αμηνιφγεζε
ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο θξνπαδηέξαο ζηα θχξηα καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο. H Lekakou [ 14 ] εμέηαζε ηε ζεκαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ
αληίθηππνπ ηεο θξνπαδηέξαο εζηηάδνληαο ζην λεζί ηεο Υίνπ, πνπ δελ είλαη δηάζεκνο
πξννξηζκφο θξνπαδηέξαο, θαη ζηφρν έρεη λα απνθαιχςεη ηελ νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο
θξνπαδηέξαο ζε ζχγθξηζε κε ηε δνκή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ αθεηεξίαο θξνπαδηέξαο απνηειεί
ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο γηα πνιινχο εξεπλεηέο. Οη Karlis&Polemis [55]
αμηνιφγεζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ αθεηεξίαο ζηε Μεζφγεην ηελ
πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2016θαη παξνπζίαζαλ κία εηθφλα ησλ
αληαγσληζηηθψλ ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο ζηελ αγνξά ηεο Μεζνγείνπ, ζηνηρείν ηδηαίηεξα
ρξήζηκν γηα ζηξαηεγηθέο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ησλ
ιηκέλσλ.
ηα πιαίζηα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ έλαο ιηκέλαο λα κπνξεί λα
απνηειεί ιηκέλα αθεηεξίαο ηεο θξνπαδηέξαο, ε Lekakou [ 15 ], [ 16 ]κέζσ κίαο
εκπεηξηθήο έξεπλαο ηαπηνπνίεζε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ κία εηαηξία
απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ιηκέλα σο ιηκέλα αθεηεξίαο θαη θαηέιεμε θαη
ζηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ θξηηεξίσλ.

2.2 Δξγαζίεο ζε ζέκαηα Τδξνπιάλσλ &Τδαηνδξνκίσλ
Σα δεηήκαηα ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ πδαηνδξνκίσλ δελ έρνπλ εμεηαζηεί ζε ηφζν
κεγάιν βαζκφ φζν ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θξνπαδηέξα, παξφια απηά
έρεη εληνπηζηεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά
κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πδξνπιάλα θαη ηα πδαηνδξφκηα. Μία ζρεηηθή κειέηε
είλαη ηνπ BenediktMohr [ 17 ] εθπνλήζεθε ην 2010 θαη αθνξνχζε ζε ηερληθά θαη
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ
Δπξψπε. ηελ κειέηε απηή παξνπζηάδνληαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
αγνξά ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλα θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηνπο ζηφινπο
ησλ αεξνζθαθψλ, νη πεξίνδνη θαηαζθεπήο ησλ πδξνπιάλσλ, ηα κνληέια ησλ
πδξνπιάλσλ θαη ην πιήζνο απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο, ηα είδε ησλ
πδαηνδξνκίσλ αλάινγα
κε ηνλ ηξφπν ζηάζκεπζεο, θαη δηάθνξα ηερληθά
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνπιάλσλ, ην θφζηνο αγνξάο, ε θαηαλάισζε ηνπο αλά κίιη
θαη ηα κειινληηθά κνληέια ησλ πδξνπιάλσλ κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Δπίζεο, ε ίδηα κειέηε πεξηιάκβαλε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζαλ πηιφηνη
πδξνπιάλσλ αλά ηνλ θφζκν κε έκθαζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη εξσηήζεθαλ γηα
ηνπο ιφγνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν, ηε πιεξφηεηα ησλ
ζέζεσλ ζηηο πηήζεηο, ην πιήζνο ησλ πηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλά έηνο, ηνλ
κέζν ρξφλν πηήζεο, ηελ κέζε εκβέιεηα πηήζεο θαη ηνλ ηχπν γηα ηηο επηθάλεηεο
έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ πηήζεσλ (επίγεηα ή πδάηηλε επηθάλεηα). Σα παξαπάλσ
ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο.
Πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, ηδηαίηεξα γηα ην θφζηνο ππελνηθίαζεο πδξνπιάλνπ,
αληιήζεθαλ απφ ην αξρείν ηεο εηαηξείαο Viking Air [ 18 ], πνπ παξνπζηάδεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ησλ
πδξνπιάλσλ, γηα λα ππελνηθηάζεη έλα πδξνπιάλν. ηελ ίδηα εξγαζία αλαπηχζζεηαη
θαη έλα κνληέιν θφζηνπο.
Ζ λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηνδξνκίσλ ήηαλ
απαξαίηεηε ηφζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ ησλ πδαηνδξνκίσλ, ησλ ηειψλ ηνπ
θξάηνπο, δειαδή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ εηζηηεξίνπ, φζν θαη γηα ηελ αλάιπζε φιεο ηεο έλλνκεο
ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνπιάλσλ ζηε ρψξα καο. Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξγαζίεο απφ αληίζηνηρα θείκελα ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο.
ην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεχρνο Γεχηεξν, αξηζκφο θχιινπ 50 ηνπ
2014[19] θαζψο θαη ζηελ εγθχθιην κε ζέκα: «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Τδαηνδξνκίσλ»
πνπ εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ην 2014 [20], πεξηιακβάλνπλ
ηνλ λφκν γηα ηελ άδεηα θαη ηε ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηνδξνκίσλ, φπσο επίζεο ηελ
αλάιπζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηνχ.
Καζψο ε θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδξνπιάλσλ είλαη βαζηθή
γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, αλαδεηήζεθαλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο εξγαζίεο ηνπ
Φαξξνχ ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ζέκα: «Σν Διιεληθφ χζηεµα Θαιαζζίσλ
Μεηαθνξψλ-Πνηφηεηα θαη Σερλννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο ζε Πινία - Καλνληζµνί Τπεξεζίεο - Ληµάληα - Πξνηάζεηο Αλαβάζκηζεο» ην 2008 [21], γηα ηα αεξνζθάθε
W.I.G. Ζ αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
ζχγθξηζε θαη ηελ ζχλδεζε ησλ κέζσλ απηψλ κε ηα πδξνπιάλα. Δθηφο ησλ
ππαξρφλησλ κέζσλ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κειινληηθά ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο ην
πηεξπγφπινην WIG. ην επηζηεκνληθφ άξζξν κε ηίηιν «Αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο
Αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα» πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην 2001 απφ ηνπο θπξίνπο
Νηθνιαΐδε, Βιαρνδεκεηξφπνπιν θαη Παπαντθνλφκνπ[22] γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε
ησλ πξναλαθεξζέλησλ. ην αλαδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκεχνπλ ζην
ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο, αμηνπνηψληαο ηα πξνηεξήκαηα ησλ
πδξνπιάλσλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα (βιέπε ππνθεθάιαην 3.2.3). Σέινο, ην
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πξφζθαην ηζηνξηθφ ηεο ρψξαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην [21] είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, θαη αλεπαξθεηψλ ησλ λφκσλ,
πνπ ίζρπαλ κέρξη ην 2008.
εκαληηθφ ξφιν γηα ηε ρξήζε ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα έρεη ην θφζηνο ηεο
πηήζεο ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηήζεο ηνπ ζε ζρέζε κε
αληίζηνηρνπ κεγέζνπο αεξνπιάλν. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηεο
αλάιπζεο κε ηίηιν: «Οηθνλνκηθά Τδξνπιάλνπ: Μηα πνζνηηθή ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο
ησλ αεξνπιάλσλ θαη ησλ αεξνπιάλσλ ζηεξηάο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο λαπηηθήο βάζεο
(Seaplane Economics: A quantitative cost comparison of seaplanes and landplanes for
Sea base operations) ηνπ Thomas Denz [23] πνπ εθπνλήζεθε ην 2007, πξνθχπηεη πσο
ην πδξνπιάλν ζε κηθξήο εκβέιεηαο πηήζεο είλαη ζαθψο νηθνλνκηθφηεξν κέζν.
Μία ζεκαληηθή κειέηε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αζθαιψλ επηπέδσλ
θχκαηνο ζαιάζζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ελφο πδξνπιάλνπ είλαη απηή κε ηίηιν
«Υξήζε πδξνπιάλσλ θαη ε έληαμή ηνπο ζε κηα λαπηηθή βάζε (Use of Seaplanes and
Integration within a Sea Base) ηνπ Jessaji Odedra πνπ εθπνλήζεθε ην 2004[24]. ηε
κειέηε απηή πξνθχπηεη ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θχκαηνο ζαιάζζεο. Μία
κειέηε πνπ πξνηείλεη λέν ζρεδηαζκφ ηεο αηξάθηνπ ησλ πδξνπιάλσλ κε ηίηιν
«Πξνρσξεκέλν ελλνηνινγηθφ ζρέδην πδξνπιάλνπ πνπ πηνζεηεί ην θχηνο ζθάθνπο
ηχπνπ ηξηκαξάλ (Advance seaplane conceptual design adapting trimaran boat hull
concept) ηνπ Alan Canamar θαη εθπνλήζεθε ην 2012 [25] θαη έρεη ζπλδπάζεη ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο αηξάθηνπ ελφο Catamaran θαη ελφο πδξνπιάλνπ.
Μία ζεκαληηθή κειέηε πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη
ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα» [26], πνπ εθπνλήζεθε ην 2015 θαη αθνξνχζε
ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ πδαηνδξνκίσλ ηεο Κέξθπξαο θαη ησλ Παμψλ ηα νπνία
είραλ ιεηηνπξγήζεη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. ηε κειέηε απηή ππνινγίδνληαη ηα
έζνδα, ηα έμνδα θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πδαηνδξνκίσλ. Απφ ηε
κειέηε απηή ν ζπγγξάθσλ παίξλνληαο θάπνηεο εχινγεο παξαδνρέο θαηαιήγεη ζηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία φισλ ησλ εηδψλ ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη επίζεο ππνινγίδεηαη ην
ειάρηζην πιήζνο πηήζεσλ απηψλ.
Σα πδξνπιάλα πξνζθέξνπλ κία ππεξεζία απνδνηηθή ζε ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ ζε λεζησηηθέο αιπζίδεο. Ζ Iliopoulou [27 ]
δηεξεχλεζε ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ πδξνπιάλσλ πνπ ζπλδέεη ηα ειιεληθά λεζηά
κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα, κηα ππεξεζία πνπ ζήκεξα παξέρεηαη απφ ηα πινία. Ο
ζρεδηαζκφο ησλ δηαδξνκψλ πδξνπιάλσλ δηακνξθψλεηαη σο πξφβιεκα πνιιαπιψλ
αληηθεηκέλσλ, ηθαλφηεηαο δξνκνιφγεζεο νρεκάησλ κε ηαπηφρξνλεο παξαιαβέο θαη
παξαδφζεηο αιιά θαη πεξηνξηζκέλα κήθε δηαδξνκψλ.
Με ηα ζέκαηα ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
αζρνιήζεθε εθηελέζηαηα ν Μελάο Παγσλάθεο ζηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία[63].
ηελ εξγαζία απηή θαηαγξάθνληαη νη ππάξρνπζεο ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα, ε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πάλσ
ζε πδξνπιάλα θαη πδαηνδξφκηα. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη
κία κέζνδνο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζέζεο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο
Διιάδαο. Σέινο, εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο
Κξήηεο θαη αλαιχεηαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ζην λεζί.
ε κηα άιιε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηε ρψξα ηεο Κξναηίαο, ν Favro [28] δηεξεχλεζε
ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ αεξνκεηαθνξψλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη
αλαιχνπλ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο ρψξαο γηα ηελ ππνδνρή ησλ πδξνπιάλσλ.
Σέινο, αλαιχνληαη νη πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ κεηαθνξψλ κε
πδξνπιάλν ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο.
Μία άιιε νκάδα εξγαζίαο κε πεξίπησζε κειέηεο θαη πάιη ηε ρψξα ηεο Κξναηίαο, κε
επηθεθαιή ην Vidan [ 29 ] δηεξεχλεζε ην δήηεκα ηεο ηαρείαο αχμεζεο ηεο
θπθινθνξίαο ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ Κξναηία, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην κεγάιν
κήθνο αθηνγξακκήο θαη ην θπζηθφ πινχην πνπ δηαζέηεη. Δπηπξφζζεηα, δηεξεπλήζεθαλ
νη επηπηψζεηο ησλ πηήζεσλ πδξνπιάλσλ ζην πεξηβάιινλ (ξχπαλζε αέξα θαη λεξνχ
θαη πξφθιεζε ζνξχβνπ).
ην ρψξν ηεο Διιάδαο κία αθφκε απφ ηηο εξγαζίεο πνπ εθπνλήζεθαλ είλαη απφ ηνλ
Μπαθφια [30]. ηελ εξγαζία απηή ζπιιέρζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ
ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο κεηαθνξέο
κέζσ πδξνπιάλσλ, ιακβάλνληαο σο πεξίπησζε κειέηεο ην κνληέιν ησλ ρσξψ ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη πσο απηφ κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζην κνληέιν ηεο Διιάδαο κε
εηδηθφηεξε εζηίαζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ γηα ηελ επηρείξεζε Hellenic Seaplanes
S.A. θαη ην ζρέδην εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο πηήζεο ησλ πδξνπιάλσλ ζηνλ
ειιεληθφ ρψξν.

Σν ζέκα ησλ ζπλεξγεηώλ πδξνπιάλσλ θαη θξνπαδηέξαο
Σν δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πδξνπιάλσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ είλαη έλα
δήηεκα πνπ πξνζθάησο μεθίλεζε λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ζε
επίπεδν Διιάδαο αιιά θαη δηεζλψο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ
εθπνλεζεί πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη πεξηνξηζκέλεο. ηελ Διιάδα ην ζέκα
απηφ ζπδεηήζεθε πξνζθάησο ζην 1ν Γηεζλέο πλέδξην Τδαηνδξφκηα, Κξνπαδηέξα,
Αεξνδξφκηα, Αλάπηπμε, Αζθάιεηα. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ
απηνχ [31]πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 & 16 Μαξηίνπ 2019 ζην Λνπηξάθη είλαη
δεδνκέλε ε ζπλεξγαζία ηεο δηεζλνχο θξνπαδηέξαο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ
κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ βέβαηε θαη ε επηηπρία ζηελ
Διιάδα κε ηελ πνιπλεζία πνπ δηαζέηεη. Θα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πηήζεηο
απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλδπαζκφ γηα ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο ζε πξννξηζκνχο πνπ
ιεηηνπξγεί ην πδξνπιάλν, γεγνλφο πνπ ζα βειηηψζεη ηελ εκπεηξία ηνπ επηβάηε
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θξνπαδηέξαο αιιά θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ
πξννξηζκνχ θξνπαδηέξαο. Δπηπξφζζεηα, νη εηαηξίεο θξνπαδηέξαο κπνξνχλ λα
εληάμνπλ ζηα πξνγξάκκαηα εθδξνκψλ ησλ επηβαηψλ ηνπο εηδηθέο εθδξνκέο κε
πδξνπιάλα θαζψο θαη νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο είλαη επίζεο πνιχ ζεηηθνί ζηελ
έληαμε πηήζεσλ πδξνπιάλσλ ζηηο επηινγέο πεξηήγεζεο εληφο πξννξηζκνχ.
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3 ΤΝΔΡΓΔΗΔ ΤΓΡΟΠΛΑΝΟΤ & ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ
3.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
θξνπαδηέξαο, ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη ην θαηά
πφζν είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κία ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ,
αθνινπζήζεθε ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά απφ ην
αθφινπζν δηάγξακκα ξνήο. ην δηάγξακκα απηφ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά φια ηα
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηα αθφινπζα θεθάιαηα.
ην πξψην βήκα ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζπλαληνχκε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ.
Αξρηθά έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί
ην ζχζηεκα ηεο θξνπαδηέξαο ζε επίπεδν Μεζνγείνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην αξρηθφ
ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζην λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο εθείλεο
θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ιηκέλεο ηνπο πνπ θαηαγξάθνπλ δξαζηεξηφηεηα θξνπαδηέξαο.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ Μεζνγείνπ (MedCruise) θαηαρσξήζεθαλ
ζε θχιια ηνπ Microsoft Excel νη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ κε ηε κεγαιχηεξε
δξαζηεξηφηεηα θξνπαδηέξαο θαη νη ιηκέλεο εθείλνη πνπ εμππεξεηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο
θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο θαη αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ. Δπηπξφζζεηα,
θαηαγξάθεθαλ ηζηνξηθά ζηνηρεία θηλήζεσλ επηβαηψλ θαη αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ
ζε επίπεδν Μεζνγείνπ, ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαρξνληθή
εμέιημε ηεο θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην. Σέινο, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε
δπλακηθή ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη θαηαγξάθεθαλ θαη νη πθηζηάκελεο ηάζεηο
πνπ επηθξαηνχλ ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζε επίπεδν Μεζνγείνπ.
Δλ ζπλερεία έκθαζε δφζεθε ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο εηαηξείεο
θξνπαδηέξαο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην θαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο
πνπ θαηέρεη θάζε κία απφ απηέο. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην Cruise Industry News
θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ηεχρνο ηνπο European Regional Report 2019
ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηα ζηνηρεία απηά θαηαρσξήζεθαλ ζε θχιια ηνπ
Microsoft Excel.
ηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην εχξνο ηεο αλαδήηεζεο αλαθνξηθά κε ηηο
εηαηξείεο θξνπαδηέξαο, απφ ηηο ζπλνιηθά 33 εηαηξείεο ην ελδηαθέξνλ πεξηνξίζηεθε
ζηηο 10 εθείλεο πνπ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο θξνπαδηέξαο.
Αζξνηζηηθά νη 10 κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψλνπλ έλα κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ
93,4% θαη γηα ην ιφγν απηφ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε κφλν ζε απηέο.
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Συλλογή Στοιχείων
Καταγραφι των λιμζνων τθσ Μεςογείου όπου
εξυπθρετοφνται κρουαηιερόπλοια, ιςτορικά
ςτοιχεία κίνθςθσ και επιβατών, δυναμικι χωρών
και οι τάςεισ που επικρατοφν, κακώσ και
καταγραφι των εταιρειών κρουαηιζρασ που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν Μεςόγειο με αναλυτικά
ςτοιχεία για το μερίδιο αγοράσκάκε εταιρείασ.
Γενικά οικονομικά ςτοιχεία και θ επίδραςθ τθσ
κρουαηιζρασ ςτθν οικονομία κάκε κράτουσ.

Δθμιουργία ενιαίασ
Βάςθσ Δεδομζνων
(917 καταγραφζσ )

(Ενδεικτικά sitesεταιρειών…..)
Καταγραφι των εταιρειών κρουαηιζρασ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλαδικό χώρο με
αναλυτικά ςτοιχεία για τον ςτόλο, το πρόγραμμα
των δρομολογίων και το θμεριςιο πρόγραμμα των
επιβατών.
(Ενδεικτικά sites εταιρειών…..)
Καταγραφι ελλθνικών λιμζνων που εξυπθρετοφν
κρουαηιερόπλοια με αναλυτικά ςτοιχεία κινιςεων
και επιβατών.
(ΕΛΙΜΕ, InSETE, ΕΛΣΤΑΤ)
Καταγραφι ελλθνικών λιμζνων που κα
εξυπθρετοφν υδροπλάνα και τεχνικά
χαρακτθριςτικά υδροπλάνων.

Costa

0:30

20

20:30

10

6:30

10,5

17:00

MSC
MSC

7:00
7:00

8
8

15:00
15:00

5
5

20:00
20:00

7
8

3:00
4:00

Costa
8:00
12
20:00
11
7:00
37 20:00 (Ε.Η.)
Επεξεργαςία
& Ανάλυςη
Costa
9:00
11,5
20:30
10,5
7:00
10
17:00
Costa
8:00
12
20:00
11
7:00
39 22:00 (Ε.Η.)
Στοιχείων
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ Costa
9:00
11,5
20:30
10,5
8:00
9
17:00
Pullmantur
8:00
9
17:00
15
8:00
(MicrosoftExcel)
Celestyal
7:00
6
13:00
6
19:00
7
2:00

(Εταιρείεσ και ΦΕΚ)

Διατφπωςθ ςεναρίων
ςυνεργίασ κρουαηιερόπλοιων
και υδροπλάνων

Λογιςμικό ArcGIS

Εξαγωγι αποτελεςμάτων μζςω χωρικισ ανάλυςθσ
δεδομζνων με τθν εφαρμογι εργαλείων γεωχωρικισ
επεξεργαςίασ

Συμπεράςματα
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ην επφκελν ζηάδην, απφ ηηο 10 πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο έγηλε έλαο έιεγρνο γηα λα
δηαπηζησζεί πνηεο απφ απηέο θαηαγξάθνπλ δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο.
Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ηαμηδηψλ πνπ εθηειεί θάζε κία απφ
απηέο. Μεηά απφ ηελ αλαδήηεζε απηή πξνέθπςε φηη απφ ηηο αξρηθά 10 εηαηξίεο
εθείλεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη 8.
Αθνινχζσο, ε ζπιινγή ζηνηρείσλ έθπγε απφ ην επίπεδν ησλ εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο
θαη εζηηάζηεθε ζην επίπεδν ησλ ιηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αμηνπνηψληαο ζηνηρεία
ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ Διιάδνο (ΔΛΗΜΔ) απνηππψζεθε ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο
θξνπαδηέξαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δηδηθφηεξα, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ηηο θηλήζεηο επηβαηψλ θαη ηηο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ πνπ εμππεξέηεζαλ νη
ειιεληθνί ιηκέλεο θξνπαδηέξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα απηά θαηαρσξήζεθαλ
ζε θχιια ηνπ Microsoft Excel.
ηε ζπλέρεηα, απφ ηνπο ζπλνιηθά 43 πξναλαθεξζέληεο ειιεληθνχο ιηκέλεο πνπ
θαηαγξάθνπλ δξαζηεξηφηεηα θξνπαδηέξαο επηιέρζεθαλ νη 10 πξψηνη, νη νπνίνη
εμππεξεηνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο επηβαηψλ. Ζ επηινγή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε
δηφηη νη 10 απηνί ιηκέλεο θξνπαδηέξαο εμππεξεηνχλ ζπλνιηθά ην 95% ησλ ζπλνιηθψλ
θηλήζεσλ επηβαηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο θξνπαδηέξαο.
ην ηειεπηαίν βήκα ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ε αλαδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηα
πδξνπιάλα θαη ζηα πδαηνδξφκηα. Μέζα απφ εθηελέζηαηε αλαδήηεζε
ζπγθεληξψζεθαλ φια εθείλα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ γεληθά ην ζχζηεκα
πδξνπιάλν – πδαηνδξφκην, φπσο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα είδε
ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ πδαηνδξνκίσλ, νη ζπλήζεηο ρξήζεηο ησλ πδξνπιάλσλ θαη ηα
ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα ε έξεπλα γηα ηα πδαηνδξφκηα ζηξάθεθε
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πφζα, ηη
είδνπο θαη ζε πνηεο πεξηνρέο ζα θαηαζθεπαζηνχλ. ζνλ αθνξά ζηα πδξνπιάλα ε
αλαδήηεζε ζηνηρείσλ επηθεληξψζεθε ζην πνηα κνληέια πδξνπιάλσλ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ Διιάδα θαη πνηα είλαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πδξνπιάλσλ απηψλ.
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3.2 πιινγή ζηνηρείσλ
3.2.1 ηνηρεία από ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο
Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο
αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ δηεζλψο[32]. Με ηνλ φξν «ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο» λνείηαη
ε επηινγή ελφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ πινίνπ ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο αιιά θαη σο κέζν κεηαθίλεζεο
[33]. Ζ θξνπαδηέξα είλαη έλα θπθιηθφ πεξηεγεηηθφ ηαμίδη ην νπνίν εθηειείηαη απφ έλα
επηβαηεγφ πινίν, κεηαμχ ελφο θχξηνπ ιηκαληνχ, ην ιεγφκελν home-port, απφ ην νπνίν
μεθηλά θαη ζην νπνίν επηζηξέθεη ην πινίν θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ
ιηκαληψλ πνπ απηφ επηζθέπηεηαη (ports-of-call), κε ζθνπφ ηελ ζαιάζζηα πεξηήγεζε
θαη ηελ αλαςπρή ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθέξεη.
Ο Diakomihalis [34] αλαθέξεη φηη ν φξνο «ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο» ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα πεξηγξάςεη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ πινίνπ, ην νπνίν κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο φζν θαη σο έλα κέζν
κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα απφ έλαλ κεκνλσκέλν
ηνπξίζηα, ν νπνίνο ζπκθσλεί κε ηελ έληαμε ηνπ ζε έλα θνηλφ πεξηβάιινλ κε κία
νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλφ πξφγξακκα ηεο ζαιάζζηαο πεξηνδείαο
κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή. Σν θξνπαδηεξφπινην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε κεγάιν
αξηζκφ ηνπξηζηψλ λα επηζθεθζνχλ κεγάια ιηκάληα θαη λα αλαθαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο [35].
Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ην νπνίν έρεη
πξνεηνηκαζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δήηεζεο απφ κία ηαμηδησηηθή ππεξεζία, έρεη
πξνσζεζεί θαηάιιεια θαη έρεη αγνξαζηεί απφ ηνλ θαηαλαισηή ζε κία ηηκή, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηε κεηαθίλεζε, ηε δηακνλή, ηελ ςπραγσγία θαη ηε δηαηξνθή [36]. Οη
πειάηεο – ηνπξίζηεο δελ αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο θαηά ηε
δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ.
Ζ θξνπαδηέξα απνηειείηαη απφ πιηθά θαη άπια αγαζά. Σν πιηθφ κέξνο είλαη ην
θαγεηφ, ην πνηφ, ηα δηάθνξα πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν επηβάηεο γηα ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ηνπ πξνζθεξζεί σο κέξνο ηεο ηηκήο. Σν
άπιν κέξνο πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή ηνπ επηβάηε πάλσ ζην πινίν, ηελ επίζθεςε ηνπ
ζηα ιηκάληα θαη ηελ ςπραγσγία. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ ηεο θξνπαδηέξαο
είλαη ην ίδην ην θξνπαδηεξφπινην αιιά θαη νη δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πάλσ ζε απηφ. Δπίζεο ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ
απνηεινχλ νη ιηκέλεο επίζθεςεο (ports-of-call) θαη ηα δηάθνξα γεσγξαθηθά ζεκεία ηα
νπνία επηζθέπηεηαη ν ηνπξίζηαο θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θξνπαδηέξαο
[37].
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Ηζηνξηθή αλαδξνκή
ε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο πξαγκαηνπνηνχληαη
κεηαθηλήζεηο πνιηηψλ γηα ιφγνο εκπνξηθνχο αιιά θαη αλαςπρήο. Μεηά ηε
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε ζχγρξνλε κνξθή ηνπξηζκνχ κε
ηα πξψηα κέζα κεηαθνξάο, φπσο ηα αηκφπινηα θαη ηνλ ζηδεξφδξνκν. Δθείλε ηελ
πεξίνδν θαηαγξάθεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ απφ ηνλ Σφκαο
Κνπθ. Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ν ηνπξηζκφο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη
ζηε βάζε κηαο εηξεληθήο πεξηφδνπ [38].
H έκπλεπζε ηεο θξνπαδηέξαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο πίζσ ζην 1835 θαη ζηελ εηαηξία
Peninsula&Oriental (P&O), κε πξψην πξννξηζκφ ηε Μεζφγεην. Ζ Μεζφγεηνο
εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο πξνζέγγηζεο
θξνπαδηεξφπινησλ καδί κε ηελ Καξατβηθή. Σν 1867 πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε
ππεξαηιαληηθή θξνπαδηέξα κε ην πινίν Quaker City, κε δηαδξνκή απφ ηε Νέα Τφξθε
πξνο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, ηελ Αίγππην θαη ηελ Διιάδα. Ο Boyd [39] αλαθέξεη φηη
έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία ζξπιηθά ππεξσθεάληα, φπσο ην «Λνπδηηάληα», ην
«Οιχκπην» θαη ν «Σηηαληθφο» πνπ έδηλαλ ηελ εληχπσζε πισηψλ μελνδνρείσλ. ηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη έλαο ηζρπξφο
αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. Ο ιφγνο ήηαλ ε κεηαλάζηεπζε απφ
ηελ Δπξψπε ζηηο Ζ.Π.Α., ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία [ 40 ]. Οη δχν
παγθφζκηνη πφιεκνη αλέζηεηιαλ ηε ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ νδψλ γηα ηαμίδηα αλαςπρήο
κεηαηξέπνληαο ηα κεγάια ππεξσθεάληα ζε πινία κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη
ζηξαηησηψλ γηα πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν ε ξνή
εχπνξσλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ αιιά θαη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ πξνο
ηελ Ακεξηθή κεηαηξάπεθε ζε ξνή Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ πξνο
ηελ Δπξψπε [40].
Ζ θξνπαδηέξα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία πνπ έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε
ρξήζε ελφο πινίνπ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. Μέζσ ηεο
θξνπαδηέξαο πξαγκαηνπνηνχληαη θπθιηθά πεξηεγεηηθά ηαμίδηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη
θαζνξηζκέλν ιηκάλη – πξννξηζκφο δηαθνξεηηθφ απφ ην ιηκάλη αθεηεξία ηνπ ηαμηδηνχ.
Ζ Αινπκαλή [41] αλαθέξεη φηη ε εκπεηξία ζπληζηάηαη ζην ηαμίδη θαζαπηφ θαη ζηηο
αλέζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ίδην ην πινίν πξνζθέξεη ζηνπο επηβάηεο.
Ζ πξψηε πηψζε ησλ ππεξαηιαληηθψλ ηαμηδηψλ θαηαγξάθεηαη ην 1929 θαη ε αηηία
ήηαλ ε νηθνλνκηθή θξίζε επνρήο εθείλεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη εηαηξίεο αλαγθάδνληαη
λα πξνρσξήζνπλ ζηε ιχζε ηεο θξνπαδηέξαο. Σν 1959 ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα έθηαζε ζην αλψηεξν ηνπ ζεκείν. Ζ
ππεξαηιαληηθή κεηαθίλεζε επηβαηψλ, φκσο, πιήηηεηαη φηαλ ην 1960 ε εηαηξία Pan
American πξαγκαηνπνηεί ην πξψην ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη κε αεξνπιάλν ηχπνπ Boeing
707. ηελ Διιάδα, ην πινίν εκίξακηο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε θξνπαδηέξα ηε
δεθαεηία ηνπ 1950. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970,ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο
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αιιάδεη κνξθή θαζψο δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη λέεο εηαηξίεο φπσο ε Costa
Lines, ε Lauro Lines θιπ.
ηε ζεκεξηλή επνρή ν ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ηφζν ψζηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
σο καδηθφο θαη πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία. Σελ εμέιημε ηνπ
ηνπξηζκνχ βνήζεζαλ δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ε ηερλνινγηθή, ε ελεκέξσζε θαη ε
εθπαίδεπζε ηνπ πξντφληνο, ε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ, νη δηάθνξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, νη νξγαληζκνί κειέηεο
ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο παξνρέο.
Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, έρεη γίλεη κία απφ ηηο
ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο ηνπξηζκνχ. Έρεη ήδε κεηαηξαπεί ζε καδηθή
αγνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί κεγάισλ δηαζηάζεσλ πινία ελ αληηζέζεη κε ηε βηνκεραλία
θξνπαδηέξαο ην 1960 [42]. χκθσλα κε ηνπο Chin [43], Weaver[44] θαη Wood [45],
ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο έρεη κεηαηξαπεί ζε ζχκβνιν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ φζνλ αθνξά ηε θάιπςε ηεο αγνξάο, ηηο πξαθηηθέο ηεο
θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο έρεη
πνιιαπιά νθέιε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ
κπνξεί λα σθειήζεη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ θξνπαδηέξα κε ην λα βειηηψλεη ην ζπλάιιαγκα, ηνπο θφξνπο, ηελ
εξγαζία θαη ηηο εμσηεξηθφηεηεο[46].
Ο ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο απφ
ηε λαπηηιία, ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, ηηο ιηκεληθέο αξρέο, ηηο λαπηηιηαθέο
εηαηξίεο θαη γεληθφηεξα ηηο θαηαζθεπέο πινίσλ. Οη επηδξάζεηο απφ ηε βηνκεραλία ηεο
θξνπαδηέξαο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα. Τπάξρεη κία αιιειεπίδξαζε ζηε
βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ βηνκεραλία ηεο
θξνπαδηέξαο αιιειεπηδξά κε ην ιηαληθφ θαη ην ρνλδξηθφ εκπφξην, κε
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε θηεκαηηθέο πεξηνπζίεο, κε
ππεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη κε δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
Δπηπξφζζεηα αιιειεπηδξά κε ηηο θαηαζθεπέο, ηελ εθπαίδεπζε, ηε γεσξγία, ηε
δαζνθνκία, ην ςάξεκα, ηηο ηέρλεο, ηελ αλαςπρή θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. Οη εηζξνέο λένπ
ρξήκαηνο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νηθνλνκία κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο, κε ηελ αχμεζε θεξδψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ [47].
Ζ επηξξνή ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζηηο νηθνλνκίεο κπνξεί λα είλαη είηε
ζεηηθή είηε αξλεηηθή, φζνλ αθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη
ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ηνκείο. Οη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηξξνέο κπνξεί λα
πξνέιζνπλ απφ κία αχμεζε ζηνπο θφξνπο απφ ηε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη
ππεξεζηψλ απφ ηνπο επηβάηεο, απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε
πεξηνρέο φπνπ ε θξνπαδηέξα είλαη ελεξγή, απφ ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ησλ θαηνίθσλ
θαη ηέινο απφ ηηο βειηηψζεηο ησλ ππνδνκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αξλεηηθέο
νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ηηο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ
θαη ησλ ππεξεζηψλ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ηεο άληζεο θαηαλνκήο ησλ
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νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζηνπο θαηνίθνπο, ηεο δηαξξνήο ησλ εζφδσλ ησλ εηαηξηψλ
εθηφο ηεο δψλεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θξνπαδηέξαο θαη απφ ηα επνρηαθά εηζνδήκαηα
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.
Δπηπξνζζέησο, ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο επεξεάδεη ηηο νηθνλνκίεο κε έλαλ
άκεζν αιιά θαη έκκεζν πξνθαινχκελν ηξφπν. Οη άκεζεο επηπηψζεηο πξνέξρνληαη
απφ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηνπο επηβάηεο θαη ην
πιήξσκα. Οη δαπάλεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο ηνπ ιηκαληνχ,
ζπληήξεζεο θαη θαπζίκσλ. ηηο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θφξνη,
αγνξέο αλακλεζηηθψλ, ρεξζαίεο εθδξνκέο, ηξφθηκα, πνηά, κεηαθνξέο, θιπ. Σέινο, νη
δαπάλεο ηνπ πιεξψκαηνο πεξηιακβάλνπλ αλαιψζηκα, κεηαθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο
αλαςπρήο. Οη έκκεζεο επηπηψζεηο πξνθαινχληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εκπνξίνπ
θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ δαπαλψλ ησλ βηνκεραληψλ. Δάλ έλα ιηκάλη ζέιεη λα
εληζρχζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ πξνβιήηα, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία [ 48 ]. Σέινο νη πξνθαινχκελεο
επηπηψζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δαπάλεο λνηθνθπξηψλ εθείλσλ πνπ
απαζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηε βηνκεραλία θξνπαδηέξαο. Οη εηαηξίεο
θξνπαδηέξαο, νη επηβάηεο θαη ηα πιεξψκαηα είλαη ηξείο θαηεγνξίεο αγνξαζηψλ νη
νπνίνη είλαη νη θχξηνη παξαγσγνί γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο.
Σα είδε ηεο θξνπαδηέξαο
Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο εμαγσγηθέο
πινπηνπαξαγσγηθέο βηνκεραλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπξίζηα λα βηψζεη πνιιέο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ. Ζ κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηα
επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο θαη ηα πινία πνπ εθηεινχλ θπθιηθά πεξηεγεηηθά
ηαμίδηα [49].
Ζ θξνπαδηέξα ζπληζηά έλα θπθιηθφ πεξηεγεηηθφ ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε
θξνπαδηεξφπινην θαη απνηειείηαη απφ πιηθά θαη άπια αγαζά, δειαδή απφ ηνπξηζηηθά
αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ θξνπαδηέξα ζπλήζσο μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζην ίδην ζεκείν.
Σν θπξίσο παθέην ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ην “port to port”. Δπίζεο ππάξρεη θαη ην
“cruise&stay”, ην “fly, cruise&stay” θαη ην “drive, cruise&stay” [50]. Οη θξνπαδηέξεο
κπνξνχλ γεληθά λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην
ζπλδπαζκφ πξντφλησλ κε ηα νπνία πξνζθέξνληαη, ηε δηάξθεηα θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν
ζθνπφ ηνπο:
1. Cruise&Stay (Κξνπαδηέξα θαη Παξακνλή)
Σν παθέην “cruise&stay” απνηειεί ην ζπλδπαζκφ θξνπαδηέξαο θαη παξακνλήο ηνπ
ηνπξίζηα – επηβάηε ζε θαζνξηζκέλε πεξηνρή ζηελ αθηή [51]. Πεξηιακβάλεη ηελ
επηβίβαζε ηνπ ηνπξίζηα ζην θξνπαδηεξφπινην, ηελ απνβίβαζε ηνπ ζην ιηκάλη
πξνζέγγηζεο, ηε δηακνλή ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ηνπ ζην ζεκείν απνβίβαζεο
θαη ηέινο ηελ επηβίβαζε ηνπ ζην θξνπαδηεξφπινην.
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2. Cruise&Fly (Κξνπαδηέξα θαη Αεξνπνξηθό ηαμίδη)
Δίλαη ν ζπλδπαζκφο αεξνπνξηθνχ ηαμηδηνχ θαη θξνπαδηέξαο. Σν παθέην
“cruise&fly” πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε απφ ην αεξνπιάλν απφ ηνλ
ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ, ηε κεηάβαζε ηνπ ζην ιηκάλη, ηελ επηβίβαζε ηνπ ζην
θξνπαδηεξφπινην γηα λα μεθηλήζεη ε θξνπαδηέξα θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ ζην
αεξνδξφκην πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ. Οη
νξγαλσηέο ησλ θξνπαδηέξσλ ζπλεξγάδνληαη κε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη
εμαζθαιίδνπλ εηδηθέο πξνλνκηαθέο ηηκέο φζνλ αθνξά ζε πηήζεηο ζε απφ κεγάιεο
πφιεηο πξνο ηηο πφιεηο – ιηκάληα, απφ ηηο νπνίεο αλαρσξνχλε ηα θξνπαδηεξφπινηα.
3. Fly, Cruise&Stay (Αεξνπνξηθό ηαμίδη, Κξνπαδηέξα θαη Παξακνλή)
Πξφθεηηαη γηα ην ζπλδπαζκφ αεξνπνξηθνχ ηαμηδηνχ, θξνπαδηέξαο θαη παξακνλήο
ηνπ επηβάηε ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη πξνεπηιεγεί ζηελ αθηή. Σν παθέην “fly,
cruise&stay” πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε ην αεξνπιάλν απφ ηνλ
ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, ηε κεηάβαζε ηνπ απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν,
ηε κεηάβαζε απφ ην μελνδνρείν ζην ιηκάλη, ηελ επηβίβαζε ηνπ ζην
θξνπαδηεξφπινην γηα λα μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπ θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ ζην
αεξνδξφκην γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ.
4. Drive, Cruise&Stay (Μέζν καδηθήο κεηαθνξάο, Κξνπαδηέξα θαη
Παξακνλή)
Σν παθέην “drive, cruise&stay” πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε
ιεσθνξείν ζην αεξνδξφκην αλαρψξεζεο, ηε κεηάβαζε απφ ην αεξνδξφκην
πξννξηζκνχ ζην μελνδνρείν, ηε κεηάβαζε απφ ην μελνδνρείν ζην ιηκάλη
επηβίβαζεο θαη ηέινο ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ ή ζην
ζεκείν απφ φπνπ αλαρψξεζε γηα ην ηαμίδη ηνπ.
5. Traditional Cruise (Παξαδνζηαθή Κξνπαδηέξα)
Πξφθεηηαη γηα ηαμίδη ζηε ζάιαζζα πνπ μεθηλά απφ έλα ιηκάλη θαη επηζηξέθεη πάιη
ζε απηφ. Ζ δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο θπκαίλεηαη απφ 14 έσο 21 εκέξεο θαη
πεξηιακβάλεη 4-6 ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζε δηαθνξεηηθά ιηκάληα. Οη θξνπαδηέξεο
απηέο δηαθξίλνληαη ζε κηθξήο δηάξθεηαο (short cruises) θαη κεγάιεο δηάξθεηαο
(long cruises), φηαλ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ 21 εκέξεο [51].
6. Mini Cruise (Μηθξή Κξνπαδηέξα)
Ζ κηθξή θξνπαδηέξα έρεη δηάξθεηα απφ 3 έσο 5 εκέξεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία
θαηαηάζζνληαη νη θξνπαδηέξεο ζην Αηγαίν Πέιαγνο.
7. Educational Cruise (Δθπαηδεπηηθή Κξνπαδηέξα)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θξνπαδηέξαο απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ζπνπδαζηέο πνπ
ηαμηδεχνπλ καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ
πξαγκαηνπνηνχληαη καζήκαηα θαη επηζθέςεηο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε
κε ηελ εθπαίδεπζε [51].
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Σύπνη ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο
Οη εηαηξίεο θξνπαδηέξαο πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα αλαπηχμνπλ λέεο ηδέεο θαη λέα
δξνκνιφγηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο αιιά
θαη λα δηαηεξήζνπλ ζε πςειά επίπεδα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηβαηψλ ηνπο. θνπφο
ηεο θξνπαδηέξαο δελ είλαη ε ίδηα ε κεηαθνξά αιιά ε απφιαπζε ησλ επηβαηψλ απφ ηε
ρξήζε ηεο [52].
Καζψο ηα θξνπαδηεξφπινηα κεγαιψλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε κέγεζνο θαη νη
επηβάηεο γίλνληαη πην απαηηεηηθνί, ηα ιηκάληα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
πξφζβαζε θαη άιιεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα θηινμελνχλ κεγάινπ
κεγέζνπο πινία, ελψ παξάιιεια θαη νη ίδηεο νη πφιεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κία
άξηηα νξγάλσζε θαη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
ηνπξηζηψλ πνπ απνβηβάδνληαη. Καίξην ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ιηκέλσλ θαη ηε
δηακφξθσζε ησλ δξνκνινγίσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ θξνπαδηέξαο, παίδνπλ ε
χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο θαζψο θαη θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνδερζνχλ ην θξνπαδηεξφπινην θαη ηνπο επηβάηεο ηνπ. Σα
ιηκάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία θξνπαδηέξαο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο
θαηεγνξίεο:
1. Ληκέλεο επηβίβαζεο (Home-ports)
Σα ιηκάληα απηά απνηεινχλ είηε ην αξρηθφ ζεκείν επηβίβαζεο είηε ηνλ ηειηθφ
πξννξηζκφ. Έλα απφ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηα δηαρσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο
ιηκέλεο είλαη φηη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπ
πινίνπ κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε θξνπαδηέξα. Ζ
δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζε έλα ηέηνην ιηκάλη είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε
θαη θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 24 ψξεο. Πξνθεηκέλνπ έλα ιηκάλη λα επηιεγεί σο
ιηκάλη επηβίβαζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα δηαζέηεη φιεο
εθείλεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο.
Πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξία λα επηιέμεη έλα ιηκέλα επηβίβαζεο κπνξεί λα ιάβεη
ππφςε ηεο δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκέλα,
ηηο ιηκεληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηβάηεο θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, ην θφζηνο
ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αιιά θαη ηελ εγγχηεηα απφ ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο [48].
ηα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα επηβίβαζεο ζηνλ θφζκν ζπγθαηαιέγνληαη ην Ματάκη
ζηελ Καξατβηθή, ε Βαξθειψλε ζηε Γπηηθή Μεζφγεην θαη ηνπ Πεηξαηά ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην.
2. Ληκάληα δηέιεπζεο – δηακεηαθόκηζεο (Ports-of-call ή Transit ports)
Σα ιηκάληα απηά απνηεινχλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ζε έλα ηαμίδη
θξνπαδηέξαο θαη ζπλεζέζηαηα παξέρνπλ ιηγφηεξεο ππεξεζίεο ζπγθξηηηθά κε ηα
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ιηκάληα επηβίβαζεο. Έλα ιηκάληα δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
θηινμελήζεη έλα θξνπαδηεξφπινην θαη λα δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνκέο θαη
ππεξεζίεο ψζηε λα επηηξέςεη ηελ αζθαιή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ησλ
επηβαηψλ, αιιά θαη λα κπνξεί λα παξέρεη έθηαθηεο ππεξεζίεο, φπσο πάζεο
θχζεσο επηζθεπέο ηνπ πινίνπ, αλεθνδηαζκφ θαπζίκσλ θαη παξνρή πφζηκνπ
λεξνχ.
Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη φηη ηα ιηκάληα απηά
θηινδνμψληαο λα γίλνπλ πην ειθπζηηθά γηα ηηο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο, επηζπκψληαο
κειινληηθά λα κεηαηξαπνχλ ζε ιηκέλεο επηβίβαζεο, έρνπλ αξρίζεη λα
αλαβαζκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνζζέηνληαο
πεξηζζφηεξεο απνβάζξεο αιιά θαη εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ [48]. Ζ
παξακνλή ελφο θξνπαδηεξφπινηνπ ζε έλα ιηκάληα δηέιεπζεο είλαη αξθεηά
κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε έλα ιηκέλα επηβίβαζεο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 4 θαη 8
σξψλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη ηα έζνδα ελφο ιηκέλα δηέιεπζεο είλαη
ιηγφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα έζνδα ζε έλα ιηκάλη επηβίβαζεο.
Τπάξρνπλ φκσο θαη ιηκάληα δηέιεπζεο ρσξίο απνβάζξεο θαη απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπίνπ, φπνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ε αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην πινίν αγθπξνβνιεί ζηα
αλνηρηά θαη νη επηβάηεο ηνπ κεηαθέξνληαη ζηε ζηεξηά κε κηθξφηεξα ζθάθε. Οη
εηαηξίεο θξνπαδηέξαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπο πξννξηζκνχο ζηα δξνκνιφγηα
ηνπο, παξά ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο, ιφγσ ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο (ζπάλην θπζηθφ ηνπίν) πνπ θάλνπλ ηε δήηεζε ηνπο
αλειαζηηθή.
Μεξηθά απφ ηα πην δεκνθηιή ιηκάληα δηέιεπζεο ζηνλ θφζκν είλαη ηνπ Αγίνπ
Θσκά θαη ηνπ Αγίνπ Marteen ζηελ Καξατβηθή, ηεο Κνπεγράγεο θαη ηεο Αγίαο
Πεηξνχπνιεο ζηε Βαιηηθή, ηεο αληνξίλεο θαη ηνπ Κάπξη ζην Μεζφγεην.
3. Τβξηδηθά ιηκάληα (hybridports)
Οη ιηκέλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν
πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ιηκάληα απηά γηα νξηζκέλεο
γξακκέο θξνπαδηέξαο ιεηηνπξγνχλ σο ιηκάληα επηβίβαζεο, ελψ γηα άιιεο εηαηξίεο
θξνπαδηέξαο ιεηηνπξγνχλ σο ιηκάληα δηέιεπζεο.
Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νθείιεηαη ζηελ πιεζψξα δξνκνινγίσλ, αιιά θαη ζηε
ζπλερή δεκηνπξγία λέσλ, πνπ αλαιφγσο κε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ,
επηιέγνπλ ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα ιηκάληα. Γηα λα
ιεηηνπξγήζεη έλα πβξηδηθφ ιηκάληα σο ιηκέλαο επηβίβαζεο έζησ θαη πεξηζηαζηαθά
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο. ηελ θαηεγνξία ησλ πβξηδηθψλ ιηκαληψλ
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ζπκπεξηιακβάλνληαη ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Σεξγέζηεο ζηε Μεζφγεην,
ηνπ Διζίλθη ζηε Βαιηηθή θαη ηνπ Αγίνπ Καξφινπ ζηελ Καξατβηθή [48].
Γηάζεζε ηνπ πξντόληνο ηεο θξνπαδηέξαο
ηαλ κηιάκε γηα δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ηεο θξνπαδηέξαο, ελλννχκε φινπο ηνπο
ηξφπνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα θηάζεη
ζηνλ ηνπξίζηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηνπξίζηαο ζην πξντφλ (Πξσηνπαπαδάθεο,
2003).
Γξάθεκα
3-1: Σαηνπ
θαλάιηα
δηάζεζεο
ηνπ πξντφληνοζηνλ
ηεο θξνπαδηέξαο
Σα θαλάιηα
δηάζεζεο
πξντφληνο
απεηθνλίδνληαη
αθφινπζν πίλαθα:

Πεγή: Rodrigue&Notteboom, 2012

 ην πξψην θαλάιη ε λαπηηιηαθή εηαηξία δηαπξαγκαηεχεηαη ηε λαχισζε ηνπ
πινίνπ ή κέξνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπο κε έλαλ tour operator, ν νπνίνο
αλαιακβάλεη ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, φπνπ ην
πξντφλ πξνσζείηαη ζηνλ θαηαλαισηή.
 ην δεχηεξν θαλάιη, ε λαπηηιηαθή εηαηξία πξνσζεί ην πξντφλ ζην ηνπξηζηηθφ
γξαθείν, κέζσ θαηαιφγσλ. Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία έλαληη πξνκήζεηαο
πνπινχλ ην πξντφλ.
 ην ηξίην θαλάιη, ν παξαγσγφο ηεο θξνπαδηέξαο πξνσζεί ην πξντφλ ζε
ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, φπνπ δελ θαηαβάιεη πξνκήζεηα,
αθνχ ν παξαγσγφο είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πξάθηνξα.
 ην ηέηαξην θαλάιη, ν παξαγσγφο δηαζέηεη άκεζα ην πξντφλ ζηνλ
θαηαλαισηή, κέζσ νξγαλσκέλσλ ηκεκάησλ κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ.
 Σν πέκπην θαλάιη, πεξηιακβάλεη ηε δηάζεζε απεπζείαο απφ ην ρψξν
παξαγσγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαηαλαισηήο ζα πήγαηλε ζην ιηκέλα θαη ζα
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παξαιάκβαλε απφ εθεί ην εηζηηήξην ηνπ, πξαθηηθή πνπ δελ εθαξκφδεηαη. Απηφ
γηλφηαλ παιαηφηεξα ζηελ ειιεληθή αθηνπινΐα, φπνπ ν επηβάηεο παξαιάκβαλε
ην εηζηηήξην ηνπ απφ ην ινγηζηήξην ηνπ πινίνπ θαη αθνχ ην πινίν είρε ήδε
απνπιεχζεη. Απηφ φκσο κπνξεί λα νδεγνχζε ζε ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
επηβαηψλ.
ηε ζχγρξνλε επνρή ην πξντφλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπξηζηηθά
γξαθεία. Πάλσ απφ ην 95% ησλ ηαμηδηψλ κε θξνπαδηεξφπινηα πξαγκαηνπνηνχληαη
κέζσ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. Πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο φπσο ε Carnival,
πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ φπσο εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα,
ηαμίδηα γλσξηκίαο θαη απαζρφιεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ (Naftemporiki, 2009).
Σα ηαμηδησηηθά γξαθεία ιακβάλνπλ πξνκήζεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 10-15% []. Οη
θξνπαδηέξεο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πην αθξηβά παθέηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα γξαθεία
απηά. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεζλήο Έλσζεο Δηαηξηψλ Κξνπαδηέξαο (CLIA), ε
κέζε απφδνζε αλά πψιεζε θηάλεη ηα 98$ γηα ηηο πσιήζεηο επίγεησλ δηαθνπψλ, ελψ
ηα 142$ γηα ηηο θξνπαδηέξεο. Γηα ηελ πψιεζε κίαο θξνπαδηέξαο απαηηνχληαη γχξσ ζηα
45 ιεπηά, ζε αληίζεζε κε ηνπο επίγεηα παθέηα δηαθνπψλ φπνπ ν ρξφλνο αλέξρεηαη ζε
πεξηζζφηεξν απφ κία ψξα.

Ζ παγθόζκηα βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο
Ζ θξνπαδηέξα ζεσξείηαη ν ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζηηθφο
ηνκέαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο. Ο ηνκέαο απηφο βηψλεη έλα κέζν εηήζην
ξπζκφ αλάπηπμεο 8%, έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα πνπ θπκαίλεηαη
ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 4% . ε κεγάιν βαζκφ ε αλάπηπμε απηή νθείιεηαη ζε
κεηαβνιέο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο, πξνρσξψληαο ζε κεηψζεηο ησλ
λαχισλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε δήηεζε. ην παξειζφλ ε θξνπαδηέξα ζεσξνχληαλ
πξντφλ πνιπηειείαο, ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ πςεινχ εηζνδήκαηνο θαηαλαισηέο,
εμαηηίαο ησλ πςειψλ ηηκψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Απφ
εδψ θαη ζην εμήο ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ ηα παθέηα θξνπαδηέξαο
ζηνρεχνπλ, έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηαλαισηέο κε δηαθνξεηηθή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηαδηαθά θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην θξνπαδηεξφπινην.
Παξά ηελ πξφζθαηε ζεακαηηθή επέθηαζε ηεο αγνξάο θξνπαδηεξφπινησλ, ηελ επλντθή
πξννπηηθή ηνπ κέιινληνο, ηε δήηεζε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο βηνκεραλίαο ζε
αλεπηζχκεηα γεγνλφηα (γηα παξάδεηγκα ην ηξνκνθξαηηθφ γεγνλφο 11/9, ν πφιεκνο ζην
Ηξάλ-Ηξάθ), ε εκπεηξηθή έξεπλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ επηρείξεζε
θξνπαδηέξαο παξέκεηλε ηζρλή. Αλ θαη αξθεηέο κειέηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ
επηρείξεζε θξνπαδηέξαο ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, θαη ηελ Απζηξαιία, ν ηνκέαο ηεο
θξνπαδηέξαο παξακειήζεθε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Απηφ είλαη
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έλα θάπσο εθπιεθηηθφ ζπκπέξαζκα, δεδνκέλνπ φηη ε Δπξψπε ιακβάλεη ζεκαληηθέο
δηεζλείο ηνπξηζηηθέο ξνέο κε ζπλέπεηα θαη νξηζκέλα επξσπατθά ιηκάληα βξίζθνληαη
ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο.
Σν 2007 ε βηνκεραλία θξνπαδηέξαο κεηέθεξε 12,6 εθαηνκκχξηα επηβάηεο
παγθνζκίσο, κε κία εηήζηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 7,4%
απφ ην 2009 θαη κεηέπεηηα, θαζηζηψληαο ηε κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία ζηνλ ηνκέα ηεο αλαςπρήο (Andriotis&Agiomirgianakis,
2010). Λφγσ απηήο ηεο ηαρχηαηεο επέθηαζεο, ν ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο ππήξμε έλα
ζέκα κε ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο. Σν εξεπλεηηθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ θξνπαδηέξα έρεη επηθεληξσζεί ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο. Πξψηνλ, ε

Ζ θξνπαδηέξα γλψξηζε κία αδηάθνπε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Σν 2014
ζρεδφλ 22 εθαηνκκχξηα επηβάηεο απνιάκβαλαλ κία θξνπαδηέξα ζε έλα απφ ηα 296
θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηαδξνκέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο
θξνπαδηέξαο ηνπ θφζκνπ ( Βφξεηα Ακεξηθή, Καξατβηθή, Νφηηα Ακεξηθή, Μεζφγεηνο,
Βφξεηα Δπξψπε, Αζία, Απζηξαιία, Αθξηθή). Γέθα ρξφληα πξηλ ν αξηζκφο ησλ
αλζξψπσλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη κία θξνπαδηέξα ήηαλ κφιηο 11,8 εθαηνκκχξηα.
Οη εηαηξίεο θξνπαδηέξεο αξρίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ησλ επηβαηψλ
ηνπο γηα θαηλνηνκία. Αλαπηχζζνπλ λέα ζρέδηα πινίσλ θαη πξνζθέξνπλ πνηθίιεο
παξνρέο, εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο πάλσ ζην πινίν, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο
ζηελ μεξά. Δλψ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008-2009 είρε ζεκαληηθφ
αληίθηππν ζηε ζαιάζζηα λαπηηιία, ε θξνπαδηέξα ζπλέρηζε λα βηψλεη έλα ζηαζεξά
απμαλφκελν αξηζκφ επηβαηψλ. Ζ αχμεζε απηή ζπλερίζηεθε θαη παξά ηελ απψιεηα
ηνπ Costa Concordia ην 2012, φηαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ε πην παξαηεηακέλε πεξίνδνο
αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο γηα ηε βηνκεραλία.
Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζπλερίδεη λα εληζρχεηαη κέζα ζην 2017. Ο αξηζκφο
ησλ κνλψλ επηβαηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ έλα ηαμίδη θξνπαδηέξαο κέζα ζην 2017
απμήζεθε ζε 25.2 εθαηνκκχξηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη αχμεζε 4.1% ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνεγνχκελν ρξφλν.
Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη κία
απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. χκθσλα
κε ηνλVogel ε βηνκεραλία θξνπαδηέξαο αληηκεησπίδεη ηξείο ζρεηηθέο ηάζεηο: Σα
θαζαξά έζνδα επί ηνπ ζθάθνπο μεπεξλνχλ ηα έζνδα ησλ εηζηηεξίσλ, νη ηηκέο ησλ
εηζηηεξίσλ νξηαθά θαιχπηνπλ ην θφζηνο θαη νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ κεηψλνληαη.
Πξνθεηκέλνπ ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο λα απμήζεη ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα,
πξαγκαηνπνίεζε ελέξγεηεο γηα λα απμεζνχλ ηα πξφζζεηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη είηε
απφ ηνπο επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην πινίν είηε απφ πσιήζεηο
δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην πινίν παξακέλεη ζην
ιηκάλη. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε δχν δηαρεηξηζηέο
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θξνπαδηέξαο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ηηαιία, κία απφ ηηο θχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
αχμεζε ησλ εζφδσλ είλαη ε νξγάλσζε κίαο νκάδαο ηνπηθψλ εθδξνκψλ πνπ πξέπεη λα
πσινχληαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο ζηνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο
[13]. Σν Cruise Market Watch (2015) αλαθέξεη φηη ηα έζνδα ηνπ επί ηνπ ζθάθνπο ην
2014 αληηπξνζψπεπαλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ εηαηξηψλ
θξνπαδηέξαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ηνπηθέο εθδξνκέο δεκηνπξγνχλ ην δεχηεξν
κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ εηζφδεκα.
Ζ εκθάληζε ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 κε ηελ ίδξπζε ηεο Norwegian Cruise
Lines (1966), ηεο Royal Caribbean International (1968)θαη ηεο Carnival Cruise Lines
(1972), νη νπνίεο αθφκα θαη ζήκεξα ζπληζηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο
παγθνζκίσο. Ζ Carnivalπξνψζεζε ηα θξνπαδηεξφπινηα ηεο σο «πινία αλαςπρήο»
ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξνψζεζε ηα ίδηα ηα πινία ηεο θαη φρη
ηνπο ιηκέλεο πξνζέγγηζεο σο πξννξηζκφ δηαθνπψλ γηα έλα απμαλφκελν αξηζκφ
ηνπξηζηψλ [44].
Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο θξνπαδηέξαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ήηαλ λα
θαηαζηήζεη ηελ εκπεηξία ηεο θξνπαδηέξαο, ε νπνία αξρηθά ήηαλ πξνζηηή νηθνλνκηθά
κφλν ζε έλα κηθξφ θαη εχξσζην θνηλφ, δηαζέζηκε ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ
επηβαηψλ. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο κέζσ κεγαιχηεξσλ πινίσλ ηθαλψλ λα θηινμελήζνπλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ πειαηψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα επηπιένλ έζνδα επί
ηνπ ζθάθνπο [44].
ήκεξα ηα θξνπαδηεξφπινηα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ θαηά κέζν φξν 3000 κε 4000
επηβάηεο θαη κέγηζην αξηζκφ 6000 επηβάηεο (ην πινίν Allureηεο Royal Caribbean).
χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Cruise Lines International Association (CLIA), ε νπνία
αληηπξνζσπεχεη ην 95% ηεο ρσξεηηθφηεηαο παγθνζκίσο δηαζέηνληαο 63 κέιε , ε
ηξέρνπζα ηάζε είλαη λα αλαπηπρζνχλε ζεκαηηθά πάξθα πάλσ ζην πινίν θαζψο θαη
λέεο πξνζθνξέο γηα θαγεηφ θαη ςπραγσγία αληί γηα αθφκα κεγαιχηεξεο
ρσξεηηθφηεηεο. Ζ θαηλνηνκία ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο θξνπαδηέξαο είλαη φηη ην
πινίν ην ίδην αληηπξνζσπεχεη ηνλ πξννξηζκφ, ελεξγψληαο σο πισηφ ζέξεηξν (Klein,
2002), κε φιεο ηηο ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. εζηηαηφξηα, κπαξ, ζέαηξα, θαδίλν θαη
πηζίλεο). πσο ππνγξάκκηζαλ θαη νη [42] απηή ε πηπρή επέηξεςε ζηηο εηαηξίεο
θξνπαδηέξαο λα αλαπηχμνπλ κία αγνξά πνπ ζα σζεί ηνλ επηβάηε λα μνδεχεη ρξήκαηα
πάλσ ζην πινίν αιιά θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αθηή, νη νπνίεο δηνξγαλψλνληαη
απφ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ εμνινθιήξνπ ζηελ εηαηξία θξνπαδηέξαο. Ζ
θξνπαδηέξα πξννξηζκνχ, φπνπ ηα ιηκάληα δηαδξακαηίδνπλ ζεκειηψδε ξφιν θαη είλαη
ην θέληξν ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηψξα ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλα
κεησκέλν ξφιν ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ [13].
Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο, ε βηνκεραλία ηεο
θξνπαδηέξαο άιιαμε κνξθή κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ δξνκνινγίσλ θαη πξννξηζκψλ,
ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζρεδίσλ πινίσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ εμειηγκέλεο παξνρέο,
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εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο θαζψο θαη κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αθηέο. Οη
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ ζεκαηηθψλ
θξνπαδηεξψλ θαη κεθψλ ηαμηδηνχ ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα κεηαβαιιφκελα
πξφηππα δηαθνπψλ ησλ πειαηψλ [42]. Δπηπξφζζεηα, ν ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο
πξνζπαζεί φρη κφλν λα πξνζειθχζεη επηβάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλε γηα πξψηε θνξά
θξνπαδηέξα, αιιά θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο πην απαηηεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ πην
έκπεηξσλ επηβαηψλ. Έλα ζηνηρείν πνπ έρεη απνδεηρζεί επηηπρεκέλν εξγαιείν
κάξθεηηλγθ είλαη ε επηθνηλσλία ζηφκα κε ζηφκα, φηαλ νη επηβάηεο κεηά ηελ εκπεηξία
ηεο θξνπαδηέξαο πξνηείλνπλ ηνλ ίδην πξννξηζκφ ζε ζπγγελείο, θίινπο θαη
ζπλαδέιθνπο. Πξάγκαηη φπσο ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζπλερίδεη λα σξηκάδεη
θαη λα δηαθνξνπνηεί ηα πξντφληα ηεο , ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε απφ ηηο
εηαηξίεο θξνπαδηέξαο λα εθηηκήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πειαηψλ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θξνπαδηέξαο απμάλνληαη θάζε ρξφλν ηηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο θαηαγξάθνληαο κία αμηνζαχκαζηε αχμεζε απφ ηφηε θαη έπεηηα. Ο
παγθφζκηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο θξνπαδηέξαο παξέκεηλε ζηαζεξφο παξά ηνπο
νηθνλνκηθνχο θχθινπο θαη ην αβέβαην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Ζ βηνκεραλία ηεο
θξνπαδηέξαο ζπλέρηζε λα δπλακψλεη θαη κέζα ζην 2017θαζψο ν αξηζκφο ησλ
επηβαηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κία θξνπαδηέξα κέζα ζην 2017 απμήζεθε ζε 25,2
εθαηνκκχξηα, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε 4,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν
έηνο. Ζ κφλε κείσζε θαη απηή νκαιή έρεη θαηαγξαθεί κεηαμχ ηνπ 1990 θαη ηνπ 2017
ήηαλ ην 1995. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 2002 θαη ην 2007 ζεκεηψζεθαλ απμήζεηο ηεο
ηάμεο ηνπ 15,3% θαη 21,8% αληίζηνηρα. Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο γηα ην
2017 ήηαλ 4,1% πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2016 θαη δηπιάζηνο ζε ζχγθξηζε
κε ην έηνο 2006 φηαλ θαη θαηαγξάθεθαλ 12 εθαηνκκχξηα επηβάηεο.
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Σύπνη θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θξνπαδηεξόπινησλ
Έλα θξνπαδηεξφπινην ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηαμίδηα ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο,
ζηα νπνία ην ίδην ην ηαμίδη αιιά θαη νη παξνρέο, ηα ζέιγεηξα, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη
νη επηινγέο δηαζθέδαζεο επί ηνπ πινίνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εκπεηξίαο
πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θξνπαδηέξα. Απηή ε παξάγξαθνο είλαη αθηεξσκέλε ζην λα
δείμεη ηνπο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπο πινίσλ θαη ζθαθψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα
παξέρνπλ θξνπαδηέξα ζηηο ζάιαζζεο, ηηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα αλά ηνλ θφζκν. Σα
είδε θξνπαδηεξφπινησλ αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη ηε
ρσξεηηθφηεηα ηνπο ζε επηβάηεο δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο νθηψ θαηεγνξίεο (Πεγή
Wind Rose Network):
 Mainstream, είλαη ηα πην θνηλά θαη δεκνθηιή ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο
πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ησλ πισηψλ resort. ρεδηάδνληαη θαη
εμνπιίδνληαη έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο πιεηνςεθίαο
ησλ επηβαηψλ ηνπ θαη έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 850-3000 επηβάηεο.
Πεξηιακβάλνπλ φηη κπνξεί λα δηαζέηεη έλα πξφηππν ζέξεηξν, αλέζεηο θαη
ππεξεζίεο, φπσο εζηηαηφξηα, κπαξ θαη πακπ, θιακπ θαη ληίζθν, θαηαζηήκαηα,
ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο, γθαιεξί θαη κνπζεία, βηβιηνζήθεο, θαδίλν,
κνλάδεο γηα πξνζσπηθή θξνληίδα κε γπκλαζηήξηα θαη ζπα, θέληξα αηζζεηηθήο
θαη θνκκσηήξηα, πηζίλεο θαη άιιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
 Mega, νη εηαηξίεο αληαπνθξηλφκελεο ζηε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε ηνπ
ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο, ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ νινέλα θαη
κεγαιχηεξα θξνπαδηεξφπινηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζνπλ
πεξηζζφηεξα απφ 3000 άηνκα. Σα πινία απηά απνηεινχλ κηα λέα θαηεγνξία
θξνπαδηεξφπινησλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα μεπεξάζνπλ ην θξάγκα ησλ 5000
επηβαηψλ. ηε ζχγρξνλε επνρή απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ησλ κεγαιχηεξσλ
θαη πην εμειηγκέλσλ πινίσλ ζηνλ θφζκν θαζψο θαη βαζηθή έλδεημε ηεο ηάζεο
πνπ επηθξαηεί ζηε βηνκεραλία ηεο θαηαζθεπήο θξνπαδηεξφπινησλ.
 Small, πνπ θπκαίλνληαη απφ κηθξά πινία κε θηλεηήξα ή κε παληά, έσο κεηξίνπ
κεγέζνπο θνηλά θξνπαδηεξφπινηα κε ρσξεηηθφηεηα κεξηθέο εθαηνληάδεο
επηβάηεο. Πξνζθέξνπλ νηθεία θαη ραιαξσηηθή εκπεηξία ζπγθξηηηθά κε ηα
κεγάια, ζε πην αζπλήζηζηνπο πξννξηζκνχο θαη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα παξνρή
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ φπσο νηθνηνπξηζκφο, ζαιάζζηα ζπνξ,
επαγγεικαηηθά ηαμίδηα ή απνηεινχλ ην κνλαδηθφ ηξφπν γηα πεξηήγεζε ζε
πδάηηλα ηνπία, κηθξά ιηκαλάθηα, ιηκάληα ή αξρηπειάγε φπνπ δελ έρνπλ
πξφζβαζε ηα κεγαιχηεξα ζθάθε. Χζηφζν παξέρνπλ ηηο ίδηεο βαζηθέο αλέζεηο
κε ηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ θνηλψο επηθξαηνχλ.
 Ocean, έλα είδνο θξνπαδηεξφπινηνπ κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζπγθξηηηθά κε
ηα ζπκβαηηθά, θαζψο θαη κε πεξηζζφηεξν ζηαζεξά ζρέδηα θαη αλζεθηηθέο
δνκέο, ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο
σθεαλνχο θαηά ηε δηάξθεηα ρξνληθά κεγάισλ ηαμηδηψλ αλά ηνλ θφζκν.
 Luxury, κε θηλεηήξα ή παληά, εμνπιηζκέλα κε ηα πην εμειηγκέλα θαη
ηερλνινγηθά πξνεγκέλα λαπηηθά ζπζηήκαηα. Γηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά
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πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνιπηειείο αλέζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πςειέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο, νη νπνίνη επηδεηνχλ κεγάιεο δηάξθεηαο
δξνκνιφγηα ζηνπο πιένλ εμσηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ θφζκνπ.
 Adventure, ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ επηζθέςεηο ζε απξφζηηεο πεξηνρέο γηα ηα κεγάια ζθάθε. Δίλαη
πνιχ κηθξφηεξα απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία ησλ mainstream θαη ζπλήζσο
θηλνχληαη κε παληά θαη δηαζέηνπλ πνιπηειή ραξαθηεξηζηηθά.
 Expedition, εηδηθά πινία ζρεδηαζκέλα γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζε
εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα θαη ηαμίδηα πνπ απαηηνχλ ρξήζε παγνζξαπζηηθψλ
κεραλεκάησλ. Λεηηνπξγνχλ απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο ψζηε λα παξέρνπλ
ζηνπο πειάηεο ηνπο κία μερσξηζηή εκπεηξία ζε καθξηλνχο πξννξηζκνχο θαη
πισηέο νδνχο, φπσο νη πεξηνρέο ηεο Αληαξθηηθήο, παξάθηηεο πεξηνρέο κε
νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ ή βηνπνηθηιφηεηα. Γηαζέηνπλ αθφκε κηθξά πισηά
ζθάθε θαη ειηθφπηεξα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλε γηα πεξηήγεζε, ελψ
ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνιπηέιεηα ηεο θξνπαδηέξαο.
 River, ηα νπνία είλαη πάληνηε κηθξφηεξα ζε κέγεζνο απφ απηά πνπ
πξννξίδνληαη γηα ζαιάζζηα ηαμίδηα κε ρσξεηηθφηεηα ιίγσλ εθαηνληάδσλ
επηβαηψλ. Πξφθεηηαη γηα ζθάθε πνπ πξννξίδνληαη γηα πιεχζε ζε πνηάκηα θαη
πξνζθέξνπλ κία εκπεηξία πςειήο πνηφηεηαο θαη ζε κεγάια πνηάκηα φπσο ν
Ακαδφληνο, ν Νείινο, ν Ρήλνο θαη ζε πνιιά αθφκε πνηάκηα ηνπ θφζκνπ.
Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαηά
ηε κειέηε ελφο θξνπαδηεξφπινηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ, ην κέγεζνο ηνπ θαζψο θαη ην βχζηζκα ηνπ. Σν κήθνο ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ αλαθέξεηαη σο LOA, δειαδή ζπλνιηθφ κήθνο, πνπ νξίδεηαη σο ην
κέγηζην κήθνο κεηαμχ ησλ δχν πην απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ζην θχηνο ηνπ. Σν
κέγεζνο ελφο θξνπαδηεξφπινηνπ αλαθέξεηαη σο νιηθή ρσξεηηθφηεηα(gross register
tonnage, 1 GRT= 2.83168m^3).Αλαθέξεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ φγθν ηνπ πινίνπ πνπ
νξίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο φγθνο φισλ ησλ κφληκα ζθεπαζηψλ θαη θιεηζηψλ ρψξσλ ηνπ
πινίνπ πνπ βξίζθνληαη είηε θάησ απφ ην αλψηαην θαηάζηξσκα είηε πάλσ απφ απηφ.
Έηζη πξνθχπηεη θαη ε ζπλνιηθή ζε φγθν δηάζηαζε ηνπ πινίνπ, ε νπνία είλαη θαη ε
επίζεκα θαηαρσξεκέλε ζηα Νενιφγηα γηα θάζε πινίν εμ νπ θαη ε νλνκαζία
“ρσξεηηθφηεηα λενινγίνπ” (registered tonnage).Σέινο, ην βχζηζκα ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ είλαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ηεο ίζαινπ γξακκήο θαη ηεο
θαξίλαο. Σν βχζηζκα θαζνξίδεη ην ειάρηζην βάζνο λεξνχ ζην νπνίν κπνξεί ην πινίν
λα πεξηεγεζεί κε αζθάιεηα.
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Ζ θξνπαδηέξα ζηε Μεζόγεην - Ληκάληα MedCruise
Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο έρεη βηψζεη κία ζπλερή αλάπηπμε απφ ην 1980, κε κία
κέζε αχμεζε 7% εηεζίσο [ 53 ]. Σν 2016 ε παγθφζκηα βηνκεραλία θξνπαδηέξαο
έθηαζε ηνπο 27.5 εθαηνκκχξηα επηβάηεο [54], νη νπνίνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 11.1
εθαηνκκχξηα επηβάηεο ηνπ 2002, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηειεπηαία 15
ρξφληα ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηά 148%. Αθνινπζψληαο ηελ παγθφζκηα
αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο, ε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ έρεη
αλαπηπρζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαηαγξάθνληαο αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ
επηβαηψλ ηεο, κεγαιχηεξε ηνπ 111%. Παξφιν πνπ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο είλαη
αξθεηή γηα λα ειθχζεη αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ, κε κία πην πξνζεθηηθή καηηά ζηα
δεδνκέλα είλαη πξνθαλέο φηη ε Μεζνγεηαθή αγνξά θξνπαδηέξαο πθίζηαηαη
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Με βάζε ζηνηρεία απφ 68 ιηκάληα ηεο
Μεζνγείνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 65% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο επηβαηψλ θαη
πεξηζζφηεξν απφ ην 95% ηεο homeport θίλεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2005 θαη
2016 παξαηεξείηαη αχμεζε 12% ζηηο θιήζεηο θξνπαδηεξφπινησλ θαη 95% ζηε
δηαθίλεζε επηβαηψλ. Απηή ε εληππσζηαθή αχμεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο
αχμεζεο κεηαμχ 2005 θαη 2010, φπνπ παξαηεξήζεθε 20% αχμεζε ζηηο θιήζεηο
θξνπαδηεξφπινησλ θαη 45% αχμεζε ζηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ. Χζηφζν κεηαμχ
2011 θαη 2016 θαηαγξάθεθε κείσζε 16% ζηηο θιήζεηο θξνπαδηεξφπινησλ θαη 4% ζηε
δηαθίλεζε επηβαηψλ. Απηή ε κείσζε νθείιεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ηα θνξνινγηθά κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο
λφηηαο Δπξψπεο [55].
Σν 2015 ε Μεζφγεηνο ήηαλ ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά θξνπαδηέξαο ζηνλ θφζκν κε
164 θξνπαδηεξφπινηα κέζεο ρσξεηηθφηεηαο 1357 επηβαηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη
αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία [ 56 ]. Ζ
απμεκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ είλαη κία ηάζε ζηε βηνκεραλία, ε νπνία
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ αλαδήηεζε νηθνλνκίαο θιίκαθαο [57]. Μεηαμχ 2008 θαη 2015
ν αξηζκφο ησλ πινίσλ απμήζεθε θαηά 3%, ελψ ν αξηζκφο ησλ αγθπξνβνιίσλ, ζηελ
ίδηα πεξίνδν, κεηψζεθε θαηά 27%. χκθσλα κε ην νδεγφ παξαγγειηψλ λέσλ
θξνπαδηεξφπινησλ, ε ηάζε γηα θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ θξνπαδηεξφπινησλ ζα
ζπλερηζηεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2019 [54]. Σν κεγαιχηεξν κέγεζνο ησλ πινίσλ ηνπο
επέηξεςαλ λα απνηειέζνπλ ην θέληξν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θξνπαδηέξαο.
Σν πινίν ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν απφ έλα κέζν γηα ηαμίδη. Σν πξντφλ ηεο
θξνπαδηέξαο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ην θξνπαδηεξφπινην σο
πξννξηζκφ ([58], [59]), θαζψο θαη ην δξνκνιφγην ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο
ιηκέλεο θιήζεο [60].
Ζ MedCruise είλαη ν χλδεζκνο Μεζνγεηαθψλ θαη ησλ παξαθείκελσλ ιηκέλσλ
θξνπαδηέξαο. Ζ απνζηνιή ηεο MedCruise είλαη λα πξνσζήζεη ηε βηνκεραλία
θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην, ηε Μαχξε Θάιαζζα, ηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα, ηελ
Δξπζξά Θάιαζζα θαη ηνλ Κνληηλφ Αηιαληηθφ. Ζ MedCruiseπνπ ηδξχζεθε ζηε Ρψκε
ην 1996, εμαπιψλεηαη ζήκεξα ζε 21 ρψξεο θαη 3 δηαθνξεηηθέο επείξνπο πνπ
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εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ιηκέλεο θαη 30 εηαηξείεο θαη ελψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε θξνπαδηέξεο.

Δηθφλα 3-1: Απεηθφληζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ησλ ιηκαληψλ-κειψλ ηεο έλσζεο MedCruise

Πεγή: Medcruise,2017

Δηθφλα 3-2: Υψξεο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ έλσζε MedCruise

Πεγή: MedCruise, 2017
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Δηθφλα 3-3: Ληκάληα-κέιε ηεο έλσζεο MedCruise

Πεγή: MedCruise, 2017

Ζ απνζηνιή ηεο MedCruise είλαη λα πξνσζήζεη ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαη
λα βνεζήζεη ηα κέιε ηεο λα επσθειεζνχλ απφ απηή, παξέρνληαο ηνπο δπλαηφηεηεο
δηθηχσζεο, πξνψζεζεο θαη επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο. Ζ έλσζε βνεζά
φρη κφλν ηα ιηκάληα κέιε ηεο, αιιά θαη ηνπο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζηε
MedCruise. Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο έλσζεο είλαη λα πξνσζήζεη ηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ σο πξννξηζκφ θξνπαδηέξαο, λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ
κειψλ ηεο κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο
βηνκεραλίαο θξνπαδηέξαο θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε
ιηκέλα, λα ζεζπίζεη θνηλέο ζέζεηο ζε εξσηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, λα αλαπηχμεη
αξκνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ κειψλ ηεο επξχηεξεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο.
Ζ εηήζηα έθζεζε ηεο έλσζεο MedCruise [ 61 ] πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηελ
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην θαη ηηο
παξαθείκελεο ζάιαζζεο ηεο θαηά ην παξειζφλ έηνο, απνθαιχπηεη ηηο ηάζεηο θαη
επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ. Γηεπθνιχλεη επίζεο ηελ
πξνζαξκνγή ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ ηεο ζηηο ζχγρξνλεο δνκέο
ηεο αγνξάο. χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
θηλήζεσλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο πνπ επηζθέθζεθαλ ηα ιηκάληα ηεο MedCruise θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 αλέξρεηαη ζε 25,9 εθαηνκκχξηα. Απηφο ν αξηζκφο κεηψζεθε
θαηά 4,1% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο
πνπ έγηλαλ ην 2016 ζηνπο ίδηνπο ιηκέλεο ήηαλ 27 εθαηνκκχξηα. Παξά ηε κείσζε
απηή, καθξνπξφζεζκα νη ηάζεηο δείρλνπλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θξνπαδηέξαο ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ παξαθείκελσλ ζαιαζζψλ, θηάλνπλ ζε κία αχμεζε
έσο θαη 18,3% ζε θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (20082017). Δπηπξφζζεηα, ην ζχλνιν ησλ πξνζεγγίζεσλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηα ιηκάληα
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ηεο MedCruise γηα ην 2017 αλέξρεηαη ζε 12.139. Σν πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε
κείσζε θαηά 7.3% ζε ζχγθξηζε κε ηηο 13.099 πξνζεγγίζεηο θξνπαδηεξφπινησλ πνπ
θαηαγξάθεθαλ ην 2016. Οη ζπλνιηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 2017 ήηαλ επίζεο πνιχ
ρακειφηεξεο θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 2008 θαηαγξάθνληαο κία κείσζε ηεο ηάμεο
ηνπ 21.5%.Σν έηνο 2017 ήηαλ ε ηξίηε ζπλερήο ρξνληά πνπ ν κέζνο αξηζκφο επηβαηψλ
αλά θξνπαδηεξφπινην ζηα ιηκάληα ηεο MedCruise θαη ζηηο παξαθείκελεο ζάιαζζεο
ήηαλ πςειφηεξεο απφ 2.000. Ο κέζνο φξνο ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ αλά θιήζε
παξέκεηλε αξθεηά ζηαζεξφο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, σζηφζν ε αλάπηπμε 50,5% ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο είλαη αμηνζεκείσηε. Σέινο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
transitεπηβαηψλ πνπ θηινμέλεζαλ νη ιηκέλεο ηεο MedCruise ην 2017 ήηαλ 18,4
εθαηνκκχξηα, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε 5,1% ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο
θηλήζεηο επηβαηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν 2016 ήηαλ έλα έηνο ξεθφξ φζνλ
αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ transit επηβαηψλ ζηελ πεξηνρή. εκαληηθή αχμεζε ησλ
θηλήζεσλ επηβαηψλ ζπλέβε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία: ε δεθαεηήο αχμεζε
αλέξρεηαη ζην 27,6%.ηελ αξρή ηνπ αηψλα νη θηλήζεηο επηβαηψλ αλέξρνληαλ ζε 4,3
εθαηνκκχξηα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αχμεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην. Ο ιφγνο ησλ transit επηβαηψλ πξνο ηνπο home-port
επηβάηεο απφ ηα ιηκάληα κειψλ ηεο MedCruise βξίζθεηαη ζην 71/29. Απηή ε αλαινγία
παξακέλεη ζηαζεξή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο είλαη ζρεδφλ ην ίδην ζε
νιφθιεξν ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ. ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα
παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο θηλήζεηο ησλ επηβαηψλ, ηηο
πξνζεγγίζεηο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαζψο θαη ην κέζν φξν επηβαηψλ αλά
θξνπαδηεξφπινην.

Γξάθεκα 3-3: Δμέιημε αξηζκνχ θηλήζεσλ επηβαηψλ ζηα ιηκάληα ηεο MedCruise
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Πεγή: MedCruise, 2017
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Γξάθεκα 3-4: Δμέιημε αξηζκνχ πξνζεγγίζεσλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηα ιηκάληα ηεο
MedCruise
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Πεγή: MedCruise, 2017

Γξάθεκα 3-5: Δμέιημε αξηζκνχ επηβαηψλ αλά θξνπαδηεξφπινην ζηα ιηκάληα ηεο MedCruise
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1,864
1,830

1,882

2,132

2,063

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο έλσζεο ησλ ιηκαληψλ ηεο Μεζνγείνπ
(MedCruise), ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Μεζφγεηνο θαη νη παξαθείκελεο ζάιαζζεο ηεο
απνηεινχλ κία απφ ηηο πην δπλακηθέο πεξηνρέο θξνπαδηέξαο ηνπ θφζκνπ. χκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ, ην 2003 ην 11,5% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ
θξνπαδηεξφπινησλ ηαμίδεςε ζηε Μεζφγεην, πνζνζηφ ην νπνίν απμήζεθε ζε 12,9% ην
2016 θαη ζε 15,8% ην 2017. Απφξξνηα ηεο αχμεζεο απηήο, είλαη ην γεγνλφο φηη ε
Μεζφγεηνο απνηειεί ζήκεξα ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά θξνπαδηέξαο πίζσ απφ
ηελ Καξατβηθή. Οη δχν κεγαιχηεξεο απηέο πεξηνρέο θξνπαδηέξαο αζξνηζηηθά καο
δίλνπλε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 51,2%.
Γξάθεκα 3-6: Μεξίδηα αγνξάο θξνπαδηέξαο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή
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Πεγή: Florida-Caribbean Cruise Association, 2017

Σν πξνθίι ηνπ επηβάηε θξνπαδηέξαο πνπ ηαμηδεύεη ζηε Μεζόγεην
Σν Cruise Lines International Association Europe ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ γηα ην έηνο
2017 θαηαγξάθεη νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο πνπ
ηαμηδεχνπλ ζηε Μεζφγεην. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ επηβαηψλ
θξνπαδηέξαο θπκαίλεηαη απφ 42 έηε (Ηηαιία) έσο 57 έηε (Ζλσκέλν Βαζίιεην). ε φηη
αθνξά ηνλ επηβάηε πνπ επηιέγεη ηελ Διιάδα σο πξννξηζκφ θξνπαδηέξαο απηφο είλαη
παληξεκέλνο, 50 ρξνλψλ θαη ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ αλέξρεηαη ζηηο 79.000 επξψ.
ηελ ίδηα έθζεζε θαηαγξάθνληαη δηάθνξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ επηβάηε
θξνπαδηέξαο πνπ ηαμηδεχεη ζηε Μεζφγεην. ρεηηθά κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ
επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηελ έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε
Γεξκαλία κε 2.189.000 επηβάηεο, ηε δεχηεξε ζέζε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 1.971.000
επηβάηεο θαη ηελ πξψηε ηξηάδα ζπκπιεξψλεη ε Ηηαιία κε 769.000. πγθεληξσηηθά νη
ρψξεο πξνέιεπζεο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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Πίλαθαο 3-1: Υψξεο πξνέιεπζεο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΤΝΟΛΟ

ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΤΗ
Γερμανία
Ηνωμζνο Βαςίλειο
Ιταλία
Ιςπανία
Γαλλία
Ελβετία
Αυςτρία
Ολλανδία
Νορβθγία
Βζλγιο
ουθδία
Πορτογαλία
Δανία
Άλλοι EU +3
Τπόλοιπθ Ευρώπθ

ΤΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΣΩΝ
2017
2.189.000
1.971.000
769.000
510.000
504.000
152.000
130.000
110.000
104.000
72.000
64.000
49.000
45.000
155.000
133.000
6.957.000

ΠΟΟΣΟ
ΕΠΙ ΣΟΤ
ΤΝΟΛΟΤ
2017
31,5%
28,3%
11,1%
7,3%
7,2%
2,2%
1,9%
1,6%
1,5%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
2,2%
1,9%
100%

Πεγή: Cruise Lines International Association Europe, 2017
ηελ έθζεζε εθηφο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά θαη ζηε ρψξα
επηβίβαζεο γηα ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηε Μεζφγεην. Πην
αλαιπηηθά, ηελ πξψηε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ ρσξψλ επηβίβαζεο θαηαιακβάλεη ε Ηηαιία
κε 1.795.700 επηβάηεο, ηε δεχηεξε ζέζε ε Ηζπαλία κε 1.445.800 επηβάηεο θαη ηελ
πξψηε ηξηάδα ζπκπιεξψλεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 1.094.400 επηβάηεο.
πγθεληξσηηθά νη ρψξεο επηβίβαζεο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:
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Πίλαθαο 3-2: Υψξεο επηβίβαζεο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ
Ιταλία
Ιςπανία
Ηνωμζνο Βαςίλειο
Γερμανία
Δανία
Γαλλία
Ελλάδα
Ολλανδία
Μάλτα
ουθδία
Κφπροσ
Κροατία
Πορτογαλία
Άλλοι EU+3
Τπόλοιπθ Ευρώπθ
EU +3
ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΣΩΝ
2017
1.795.700
1.445.800
1.094.000
880.200
265.000
239.000
228.100
124.000
108.000
88.000
35.700
34.400
32.022
55.478
70.500
6.425.400
6.495.900

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ
ΣΟΤ
ΤΝΟΛΟΤ
2017
27,6%
22,3%
16,8%
13,6%
4,1%
3,7%
3,5%
1,9%
1,7%
1,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,9%
1,1%
98,9%
100%

Πεγή: Cruise Lines International Association Europe, 2017

Δθηφο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηε ρψξα επηβίβαζεο έλα αθφκα ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά ηνλ επηβάηε θξνπαδηέξαο είλαη ε ρψξα πξννξηζκνχ.
χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ίδηα έθζεζε ηεο CLIA Europe ζηε ζρεηηθή ιίζηα κε ηηο ρψξεο
πξννξηζκνχ ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Ηηαιία κε 6.795.500 επηβάηεο, ηε
δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Ηζπαλία κε 6.672.700 επηβάηεο θαη ηελ πξψηε ηξηάδα
ζπκπιεξψλεη ε Διιάδα κε 4.090.000 επηβάηεο. πγθεληξσηηθά νη ρψξεο πξννξηζκνχ
γηα ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο πνπ ηαμηδεχνπλ ζηε Μεζφγεην παξνπζηάδνληαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα:

47

Πίλαθαο 3-3: Υψξεο πξννξηζκνχ γηα ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ύνολο

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟ
Ιταλία
Ιςπανία
Ελλάδα
Γαλλία
Νορβθγία
Ηνωμζνο Βαςίλειο
Πορτογαλία
Κροατία
ουθδία
Μάλτα
Δανία
Εςκονία
Φιλανδία
Γιβραλτάρ
Βζλγιο
Γερμανία
Ιςλανδία
Ολλανδία
Ιρλανδία
Πολωνία
Λικουανία
Άλλεσ EU+3
Τπόλοιπθ Ευρώπθ
EU +3

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ
ΕΠΙΚΕΨΕΙ
ΣΟΤ
ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΤΝΟΛΟΤ
2017
2017
6.795.500
18,3%
6.672.200
18,0%
4.090.000
11,0%
3.013.500
8,1%
3.004.000
8,1%
1.415.000
3,8%
1.260.200
3,4%
1.090.400
2,9%
590.900
1,6%
564.600
1,5%
556.600
1,5%
543.800
1,5%
496.800
1,3%
405.000
1,1%
395.500
1,1%
390.100
1,1%
359.900
1,0%
330.300
0,9%
262.000
0,7%
138.800
0,4%
86.000
0,2%
203.600
0,5%
4.483.500
12,1%
32.664.600
87,9%
37.148.200
100.0%

Πεγή: Cruise Lines International Association Europe, 2017
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Οη εηαηξίεο θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Μεζόγεην θαη ηελ Διιάδα
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην Cruise Industry News γηα ην έηνο
2019,απφ ηηο 60 ζπλνιηθά ππάξρνπζεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο, νη 33 απφ απηέο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην. ην ζχλνιν ηνπο νη 33 απηέο εηαηξίεο
ζπγθεληξψλνπλ έλα ζηφιν 143 θξνπαδηεξφπινησλ θαη κία ρσξεηηθφηεηα ηεο ηάμεο
ησλ 9,4 εθαηνκκπξίσλ επηβαηψλ. Σελ πξψηε ζέζε ηνπ πίλαθα θαηαιακβάλεη ε
εηαηξία MSC πνπ ζπγθεληξψλεη έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 25,9% ζηε κεζνγεηαθή
αγνξά θξνπαδηέξαο. Γηαζέηεη έλα ζηφιν 17 θξνπαδηεξφπινησλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην πξνζθέξνληαο κία ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα
2.421.304 επηβαηψλ. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε εηαηξία Costa Cruises, ε νπνία
ζπγθεληξψλεη έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 22,5% ζηε κεζνγεηαθή αγνξά θξνπαδηέξαο.
Γηαζέηεη έλα ζηφιν 16 θξνπαδηεξφπινησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην,
πξνζθέξνληαο κία ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 2.100.526 επηβαηψλ. Σελ πξψηε ηξηάδα
ζπκπιεξψλεη ε εηαηξία Aida Cruises, ε νπνία ζπγθεληξψλεη έλα κεξίδην ηεο ηάμεο
ηνπ 13,5% ζηε κεζνγεηαθή αγνξά θξνπαδηέξαο. Γηαζέηεη έλα ζηφιν 13
θξνπαδηεξφπινησλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην, πξνζθέξνληαο κία
ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 1.258.282 επηβαηψλ. Σελ πξψηε δεθάδα ζπκπιεξψλνπλ νη
εηαηξίεο P&O, Marella, Hurtigruten, Pullmantur, Celestyal θαη Cunrad Line. Σα
δεδνκέλα γηα ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
Μεζφγεην παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 3-4.
Μέζα απφ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα παξαηεξήζεθε φηη νη 10
πξψηεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο αζξνηζηηθά ζπγθεληξψλνπλ έλα κεξίδην αγνξάο ηεο
ηάμεο ηνπ 93,4% θαη γηα ην ιφγν απηφ κφλν νη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο απνηέιεζαλ
αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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Πίλαθαο 3-4: : Δηαηξίεο θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην θαη ηελ Διιάδα

A/A

ΟΝΟΜΑ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΛΟΙΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΗΝ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ

1

MSC

17

2.421.304

25,9%

2

Costa

16

2.100.526

22,5%

3

AIDA

13

1.258.282

13,5%

4

TUI

7

678.704

7,3%

5

P&O

7

546.112

5,8%

6

Marella

6

430.442

4,6%

7

Hurtigruten

16

408.516

4,4%

8

Pullmantur

4

389.894

4,2%

9

Celestyal

3

275.614

2,9%

10

Cunrad Line

3

212.112

2,3%

11

Cruise & Maritime

5

120.460

1,3%

12

FredOlsen

4

119.825

1,3%

13

Phoenix Reisen

4

54.294

0,6%

14

Ponant

9

47.172

0,5%

15

Mano

1

44.000

0,5%

16

Hapag-Lloyd

5

40.548

0,4%

17

Saga

3

36.000

0,4%

18

etstur

1

30.000

0,3%

19

Rosmoport

1

25.600

0,3%

20

Transocean

1

23.452

0,3%

21

ClubMed

1

16.856

0,2%

22

VoyagestoAntiquity

1

10.696

0,1%

23

Plantours

1

10.080

0,1%

24

AbouMerhi

1

9.000

0,1%

25

FTI

1

8.448

0,1%

26

Oceanwide

3

8.008

0,1%

27

Hansa

1

5.850

0,0%

28

NickoCruises

1

5.200

0,0%

29

RivagesduMonde

-

4.400

0,0%

30

Sea Cloud

2

3.506

0,0%

31

NobleCaledonia

3

3.264

0,0%

32

IcelandPro

1

2.587

0,0%

33

Hebridean Island

1

1.862

0,0%

143

9.352.614

100%

ΤΝΟΛΟ

Πεγή: Cruise Industry News, 2019
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Απφ ηηο 10 πξψηεο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο ηνπ Πίλαθαο 3-4δε δξαζηεξηνπνηνχληαη φιεο
θαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. πγθεθξηκέλα εθείλεο νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ
δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο θξνπαδηέξαο είλαη νη 8 αθφινπζεο: Aida
Cruises, Celestyal Cruises, Costa Cruises, Marella Cruises, MSC Cruises, P&O
Cruises, Pullmantur θαη TUI. Αλαιπηηθφηεξα απφ ηελ εηαηξία Aidaηέζζεξα
θξνπαδηεξφπινηα πξαγκαηνπνηνχλ θξνπαδηέξεο ζηα ειιεληθά χδαηα, απφ ηελ εηαηξία
Celestyal δχν θξνπαδηεξφπινηα, απφ ηελ εηαηξία Costaηέζζεξα θξνπαδηεξφπινηα, απφ
ηελ εηαηξία
Marella έμη θξνπαδηεξφπινηα, απφ ηελ εηαηξία MSC επηά
θξνπαδηεξφπινηα, απφ ηελ εηαηξία P&Oδχν θξνπαδηεξφπινηα, απφ ηελ εηαηξία
Pullmantur έλα θξνπαδηεξφπινην θαη απφ ηελ εηαηξία TUIηξία θξνπαδηεξφπινηα.
πγθεληξσηηθά φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο εηαηξίεο θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ Διιάδα (καδί κε ζηνηρεία γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα ηνπο) παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 3-5.
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251

32

7,3

AidaBlu

71.304

2.050

253

32

7,3

AidaMira

48.200

1.650

216

32

n.a.

AidaPrima

124.500

3.300

300

37

8,25

CelestyalOlympia

37.584

1.664

215

28

7

CelestyalCrystal

25.611

1.200

158

25

6,1

CostaDeliziosa

92.600

2.826

294

32

8

CostaLuminosa

92.600

2.826

294

32

8

CostaMediterranea

85.619

2.680

292

32

8

CostaVictoria

75.166

2.394

250

32

8

MarellaCelebration

33.933

1.264

214

27

7,5

MarellaDiscovery

69.130

1.830

264

32

8

MarellaDiscovery 2

69.472

1.836

264

32

8

MarellaDream

54.763

1.533

243

30

7,21

Marella Explorer

76.998

1.924

263

32

7,7

Marella Explorer 2

71.545

1.814

246

32

7,6

MSC Lirica

65.591

1.984

275

32

6,8

MSC Magnifica

95.128

3.223

294

32

7,85

MSC Musica

92.409

3.223

294

32

7,85

MSC Opera

65.591

2.150

275

32

6,8

MSC Orchestra

92.409

3.223

294

32

8

MSC Poesia

92.627

3.223

294

32

8

MSC Sinfonia

65.542

2.679

275

32

7

115.055

3.100

289

48

8,4

P&O Oceana

77.499

2.016

261

32

8,1

PullmanturHorizon

47.427

1.442

208

29

7,31

MeinSchiffHerz

77.302

1.912

264

32

8

MeinSchiff 5

99.800

2.534

293

35

8

MeinSchiff 6

99.800

2.534

295

35

8

ΕΣΑΙΡΙΑ
AidaCruises

CelestyalCruises

CostaCruises

MarellaCruises

MSC Cruises

P&O Cruises
Pullmantur
TUI

P&O Azura

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία (ηνηρεία εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο)
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ΒΤΘΙΜΑ
(Ε ΜΕΣΡΑ)

2.500

ΠΛΑΣΟ
(Ε ΜΕΣΡΑ)

69.203

ΜΗΚΟ
(Ε MΕΣΡΑ)

ΜΕΓΙΣΗ
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
(Ε ΕΠΙΒΑΣΕ)

AidaBella

ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

ΟΛΙΚΗ
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
(Ε GROSS TONAGE)

Πίλαθαο 3-5: Σα θξνπαδηεξφπινηα αλά εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα

3.2.1.1 Ζ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα – Διιεληθνί ιηκέλεο θξνπαδηέξαο
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα είλαη έληνλν θαη
δηαρξνληθφ. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή, ν
πνιπλεζησηηθφο ραξαθηήξαο, ην θιίκα, ε θπζηθή νκνξθηά θαη ηα ζεκαληηθά
απνζέκαηα ηζηνξηθνχ πινχηνπ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, απνηεινχλ ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο
θξνπαδηέξαο. Σα άκεζα, έκκεζα θαη παξαγφκελα νθέιε απφ ηηο πξνζεγγίζεηο
θξνπαδηεξφπινησλ θαη ηηο αθίμεηο επηβαηψλ είλαη ζεκαληηθά θαη δηαρένληαη ζε έλα
επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν.
Έλα ζχλνιν 42 ιηκέλσλ ηεο ρψξαο καο θηινμελεί εηεζίσο 5,2 εθαηνκκχξηα θηλήζεηο
επηβαηψλ θξνπαδηέξαο θαη 4.300 πξνζεγγίζεηο θξνπαδηεξφπινησλ. Οθηψ απφ ηνπο
ειιεληθνχο ιηκέλεο ππνδέρνληαη εηεζίσο πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 επηζθέπηεο
θξνπαδηέξαο, κε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο.
πλνιηθά, ζηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2012-2016 ζηε ρψξα καο έγηλαλ πεξηζζφηεξεο
απφ 26 εθαηνκκχξηα θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζε 42 δηαθνξεηηθνχο ειιεληθνχο
ιηκέλεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ Διιάδνο νη θηλήζεηο απηέο
θπκάλζεθαλ ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ 4,6 εθαηνκκπξίσλ γηα ην έηνο 2017 θαη ζε
επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ 4,8 εθαηνκκπξίσλ γηα ην έηνο 2018. Οη αθίμεηο
θξνπαδηεξφπινησλ ζηνπο 42 ειιεληθνχο ιηκέλεο θξνπαδηέξαο γηα ην έηνο 2017
αλέξρνληαη ζε 3.422, ελψ γηα ην έηνο 2018 αλέξρνληαη ζε 3.415.
ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2014-2018 ζηε ρψξα καο είρακε πεξίπνπ 24,5
εθαηνκκχξηα θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζε 42 δηαθνξεηηθνχο ειιεληθνχο
ιηκέλεο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη πξνζεγγίζεηο θξνπαδηεξφπινησλ ζην ζχλνιν
ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο μεπέξαζαλ ηηο 19.000. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο PwC (πνπ
δηαηππψζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 2016), εάλ δηαηεξεζνχλ νη πθηζηάκελνη ξπζκνί
κεηαβνιήο ην 2021 ε θξνπαδηέξα ζα απνηειεί ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ αθίμεσλ
ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα θαη 3% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Παξά ηα ζεκαληηθά κεγέζε, νη ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο
ηειεπηαίαο πεληαεηίαο δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο. πγθξίλνληαο ηε δηαθίλεζε
επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηνπο ιηκέλεο ηελ ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηελ αξρή (2014)
θαη ζην ηέινο (2018) ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο δηαπηζηψλνπκε κείσζε θαηά 3%
(Πίλαθαο 3-6). Σν 2014 θαη ην 2015 νη θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο γηα ηνπο
ειιεληθνχο ιηκέλεο αλήιζαλ ζε 4,9 εθαηνκκχξηα, κε ηηο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ λα
θπκαίλνληαη ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ 4.000. Σν 2016 ηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
κεγέζε νη θηλήζεηο ησλ επηβαηψλ ζεκείσζαλ αχμεζε, θαζψο ήηαλ 239.000
πεξηζζφηεξεο θαη νη αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα [62].
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Σν 2018 ππήξμε κηα κείσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα θαη
απφ απηά ηνπ 2014. Σν 2018 είρακε ζηνπο ιηκέλεο ηεο ρψξαο καο 4,79 εθαηνκκχξηα
θηλήζεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζε έλα ζχλνιν 3.410 πξνζεγγίζεσλ
θξνπαδηεξφπινησλ.

Πίλαθαο 3-6: Κξνπαδηέξα, χλνιν Διιάδαο 2014-2018

Πεγή: Πάιιεο &Βαγγέιαο, Γηαλένζηο, 2017

Γξάθεκα 3-7: Κξνπαδηέξα, χλνιν Διιάδαο 2014-2018 (Κηλήζεηο Δπηβαηψλ &
Αθίμεηο Κξνπαδηεξφπινησλ)

Πεγή: Πάιιεο &Βαγγέιαο, 2017

Οη εηήζηνη ξπζκνί κεηαβνιήο ζε φξνπο αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ζπλφινπ
επηβαηψλ, παξέρνπλ πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ θαη ηεο δηαρξνληθήο
πνξείαο ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο θαηά ηελ πεληαεηία 2014-2018 (Γξάθεκα 3-7).
Σν 2014 ε πηψζε ζηε ζπλνιηθή δηαθίλεζε επηβαηψλ αλήιζε ζε -13% θαη ε πηψζε
ζηηο αθίμεηο ζην -11%, ελψ ηα έηε 2015 θαη 2016 ζεκαηνδνηνχλ ηε ζηαδηαθή
αλάθακςε ηεο αγνξάο. Οη πνζνζηηαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο γηα ην πξφζθαην έηνο
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αλάιπζεο (2018) είλαη νξηαθνί φζνλ αθνξά ηηο αθίμεηο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ,
εκθαλίδνπλ φκσο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,5% φζνλ αθνξά ζηηο θηλήζεηο επηβαηψλ
θξνπαδηέξαο.
Οη ηάζεηο ζηελ θξνπαδηέξα δε ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζπλνιηθέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ζηελ
άθημε ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα καο, θαζψο ηελ ίδηα πεξίνδν ν ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα
εληζρχεηαη ζεκαληηθά. Σν 2015 ζεκεηψζεθε ξεθφξ αθίμεσλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ
θαη εζφδσλ, θαζψο ε ρψξα ππνδέρζεθε πεξηζζφηεξνπο απφ 26 εθαηνκκχξηα
αιινδαπνχο ηνπξίζηεο, εκθαλίδνληαο εηήζηα αχμεζε 7,6%.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θξνπαδηέξαο
απεπζχλεηαη ζε πνιίηεο ρσξψλ πνπ επηιέγνπλ ήδε ηελ Διιάδα σο πξννξηζκφ
δηαθνπψλ. Οη ηέζζεξηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ εθηφο
θξνπαδηέξαο γηα ην έηνο 2016 είλαη νη: Γεξκαλία (3,14εθαη.), Ζλσκέλν Βαζίιεην
(2,89 εθαη.), Ηηαιία (1,39 εθαη.), Γαιιία (1,31 εθαη.). Σξείο εμ απηψλ ησλ ρσξψλ, ε
Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαιιία απνηεινχλ ηηο ακέζσο ζεκαληηθφηεξεο
κεηά ηηο Ζ.Π.Α. ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ
Διιάδα.
Σελ ίδηα ζηηγκή ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο ζα είλαη ηδηαίηεξα
ζεηηθά φζνλ αθνξά ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Σν πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ ησλ
ειιεληθψλ ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο δηαζέηεη πςειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη πςειφ
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, φηαλ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 14ε ζέζε ζηνλ θφζκν φζνλ
αθνξά ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ αιιά κφιηο ζηελ 23ε φζνλ αθνξά ζηα έζνδα απφ ηνλ
ηνπξηζκφ.
Οη ειιεληθνί ιηκέλεο θξνπαδηέξαο
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ Διιάδνο (ΔΛΗΜΔ) γηα ην έηνο 2018 απφ
ην ζχλνιν ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο καο, δξαζηεξηφηεηα θξνπαδηέξαο έρεη θαηαγξαθεί
ζε 40 απφ απηνχο. Οη ζπλνιηθέο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί
ζηνπο ιηκέλεο απηνχο αλέξρνληαη ζε 3.410 θαη νη ζπλνιηθέο θηλήζεηο επηβαηψλ
αλέξρνληαη ζε 4.788.642. Χο θηλήζεηο επηβαηψλ ραξαθηεξίδνπκε ηηο ζηάζεηο ζε
ιηκέλεο πνπ θάλεη θάζε επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα έλαο κεκνλσκέλνο επηβάηεο θξνπαδηέξαο εάλ επηζθεθζεί 10 ιηκάληα ζα
έρεη θάλεη 10 θηλήζεηο επηβαηψλ. ηνλ Πίλαθαο 3-7παξνπζηάδνληαη νη ιηκέλεο απηνί
καδί κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ θαη ηηο θηλήζεηο επηβαηψλ
ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο. Σελ πξψηε ζέζε ηνπ πίλαθα θαηαιακβάλεη ν Πεηξαηάο, ν
νπνίνο γηα ην έηνο 2018 ππνδέρζεθε 524 θξνπαδηεξφπινηα θαη θηινμέλεζε 961.632
θηλήζεηο επηβαηψλ. ηε δεχηεξε ζέζε ηνπ πίλαθα βξίζθεηαη ε αληνξίλε, ελψ ηελ
πξψηε ηξηάδα ζπκπιεξψλεη ε Κέξθπξα. Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ζην ζχλνιν ηνπ
ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 10 πξψηνη ιηκέλεο ζπγθεληξψλνπλ αζξνηζηηθά έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεο ηνπ 95% αλαθνξηθά κε ηηο θηλήζεηο επηβαηψλ πνπ θηινμέλεζαλ. Γηα ην ιφγν
απηφ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ δηεξεπλήζεθαλ
κφλν νη πεξηπηψζεηο ησλ 10 απηψλ ιηκέλσλ.
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Πίλαθαο 3-7: Διιεληθνί ιηκέλεο θξνπαδηέξαο

Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΛΙΜΕΝΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
38
36
37
39
40

524
474
413
484
221
187
210
90
78
124
75
27
80
27
96
17
24
14
43
18
8
8
17
10
35
22
13
5
17
10
5
5
3
2
16
1

961.632
749.286
735.832
702.256
468.046
297.929
237.808
144.074
139.944
103.126
57.894
31.336
18.071
16.667
14.737
14.284
13.616
12.650
9.154
8.642
8.119
7.281
6.669
4.153
3.628
3.459
2.662
2.192
2.476
1.766
1.954
1.502
1.447
1.647
741
680

ΠΟΟΣΟ %
ΣΩΝ
ΤΝΟΛΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΕΩΝ
ΕΠΙΒΑΣΩΝ
2018
20,1%
15,6%
15,4%
14,7%
9,8%
6,2%
5,0%
3,0%
2,9%
2,2%
1,2%
0,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

2

584

0,0%

2
1
2
3.410

346
260
92
4.788.642

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΙΞΕΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
2018

ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΣΟΡΙΝΗ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΜΤΚΟΝΟ
ΚΑΣΑΚΟΛΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΟΔΟ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ
ΟΤΔΑ
ΠΑΣΜΟ
ΝΑΤΠΛΙΟ
ΒΟΛΟ
ΤΡΟ
ΜΗΛΟ
ΑΜΟ
ΖΑΚΤΝΘΟ
ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ
ΓΤΘΕΙΟ
ΚΙΑΘΟ
ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΤΜΗ
ΚΩ
ΙΣΕΑ
ΝΑΞΟ
ΠΤΛΟ
ΚΟΠΕΛΟ
ΠΑΡΟ
ΧΙΟ
ΚΑΒΑΛΑ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΣΕΙΑ
ΠΑΣΡΑ
ΡΕΘΤΜΝΟ
ΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ
(ΑΜΟΘΡΑΚΗ)
ΛΗΜΝΟ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΚΤΘΗΡΑ
ΤΝΟΛΟ

ΚΙΝΗΕΙ
ΕΠΙΒΑΣΩΝ
2018

Πεγή: ΔΛΗΜΔ, 2018
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3.2.2

ηνηρεία από ηνλ θιάδν Τδξνπιάλσλ&Τδαηνδξνκησλ
3.2.2.1 Καηεγνξίεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδαηνδξνκίσλ
Τπάξρνπλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο πδαηνδξνκίσλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία βξίζθεηαη ζε
έλα ιηκάλη, φπνπ ηα αεξνζθάθε παξακέλνπλ δηα ζαιάζζεο. ηελ πεξίπησζε απηή
ρξεζηκνπνηνχληαη αγθπξνβφιηα, αξθεηά παξφκνηα κε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηα ζαιάζζηα ζθάθε. Απηφ ην είδνο πδαηνδξνκίνπ, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ
Δηθφλα 3-4, φπνπ απεηθνλίδεηαη ην πδαηνδξφκην ηνπ Vancouver, πεξηνξίδεη ηελ
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην αεξνζθάθνο, αιιά επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ
ππνδνκψλ ησλ ιηκέλσλ, θαζψο ην πδξνπιάλν δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλεζεί έμσ απφ
ην λεξφ.
Δηθφλα 3-4: Σν πδαηνδξφκην ζην Vancouver

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ε ζηάζκεπζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ
ιηκέλα. Έλα ακθίβην αεξνζθάθνο κπνξεί λα απνζαιαζζσζεί απφ ηε ζάιαζζα ζηε
ζηεξηά απηφλνκα κέζσ κίαο ξάκπαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-5φπνπ εηθνλίδεηαη
ην πδαηνδξφκην ηνπ Gelendzhik. ηε πεξίπησζε πνπ ην πδξνπιάλν ζηαζκεχεη ζηε
παξάθηηα δψλε ηνπ ιηκέλα είλαη πην εχθνια πξνζβάζηκν θαη δελ ζα πθίζηαηαη
δηάβξσζε απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζπληήξεζε ηνπ
αεξνζθάθνπο. Σν κεηνλέθηεκα, σζηφζν είλαη πσο θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζηε
παξάθηηα δψλε θαηαλαιψλεη ελέξγεηα θαη ρξφλν.
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Δηθφλα 3-5: Σν πδαηνδξφκην ζην Gelendzhik

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Γηάθξηζε ησλ πδαηνδξνκίσλ αλάινγα κε ηε δπλακηθόηεηα ηνπο
Σα πδαηνδξφκηα κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δπλακηθφηεηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο:
 Μεηξνπνιηηηθά πδαηνδξφκηα
 Κεληξηθά πδαηνδξφκηα
 Πεξηθεξεηαθά πδαηνδξφκηα
Σα κεηξνπνιηηηθά πδαηνδξόκηα
Σα κεηξνπνιηηηθά πδαηνδξφκηα είλαη ηα πην θεληξηθά ζπλδεηηθά πδαηνδξφκηα κηαο
ρψξαο. Πξφθεηηαη γη’ απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηα πεξηζζφηεξα πδαηνδξφκηα (θπξίσο
κε ηα θεληξηθά) φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. πλήζσο βξίζθνληαη ζε
ζηξαηεγηθά ζεκεία ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο
ππνδνκέο:
Γηαζέηνπλ δπλαηφηεηα 10 ζέζεσλ (θαη άλσ) πξφζδεζεο πδξνπιάλσλ, ππνζηεξηθηηθέο
ππνδνκέο, ππφζηεγν ζπληήξεζεο, αίζνπζα ππνδνρήο θαη check-in, αίζνπζεο
αλακνλήο κε Wifispots, VIP Lounges θαη αίζνπζεο γηα επαγγεικαηηθά ξαληεβνχ,
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα εθεκεξίδσλ, εζηηαηφξηα, κπαξ, θαθεηέξηεο,
infostands, ρψξνπο γξαθείσλ, κεγάιε έθηαζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ,
νζφλεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ, θαξκαθείν, δσκάηην πξψησλ
βνεζεηψλ, ρψξν θαπλίζκαηνο, ξάκπεο πξφζβαζεο γηα ΑΜΔΑ.
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ηελ Δηθφλα 3-6παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνηείλεη ε εηαηξεία
«Διιεληθά Τδξνπιάλα» λα ζρεδηαζηεί ην κεηξνπνιηηηθφ πδαηνδξφκην ηεο Αζήλαο.
Δηθφλα 3-6: Πξφηαζε γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Τδαηνδξφκην ηεο Αζήλαο

Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο. 2016

Σα θεληξηθά πδαηνδξόκηα
Χο θεληξηθά πδαηνδξφκηα λννχληαη ηα ζπλδεηηθά πδαηνδξφκηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο.
Σα ζπγθεθξηκέλα ζπλδένληαη κε ηα πεξηζζφηεξα πδαηνδξφκηα (είηε πεξηθεξεηαθά είηε
άιια θεληξηθά ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο) ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο, αιιά θαη κε άιια
θεληξηθά πδαηνδξφκηα γεηηνληθψλ πεξηθεξεηψλ. πλήζσο βξίζθνληαη ζε κεζαία ή
κεγάια αζηηθά θέληξα θαη δελ μεπεξλνχλ ζην πιήζνο ηα 2 κε 3 αλά πεξηθέξεηα.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο ππνδνκέο ηνπο δηαζέηνπλ ζπλήζσο δπλαηφηεηα 3-10 ζέζεσλ
(θαη άλσ) πξφζδεζεο πδξνπιάλσλ, ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο, ππφζηεγν ζπληήξεζεο,
αίζνπζα ππνδνρήο θαη check-in, θαθεηέξηεο κε Wifispots, δσκάηην πξψησλ βνεζεηψλ,
νζφλεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ, ρψξνπο γξαθείσλ, infostands,
κεζαία έθηαζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ξάκπεο πξφζβαζεο γηα ΑΜΔΑ.
ηελ Δηθφλα 3-7παξαηίζεηαη ε ζρεδηαζηηθή πξφηαζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά
Τδξνπιάλα» πνπ αθνξά έλα θεληξηθφ πδαηνδξφκην.
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Δηθφλα 3-7: Πξφηαζε γηα Κεληξηθφ Τδαηνδξφκην

Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο, 2016

Σα πεξηθεξεηαθά πδαηνδξόκηα
Σα πεξηθεξεηαθά πδαηνδξφκηα είλαη ηα κηθξφηεξα πδαηνδξφκηα, πνπ ζπλήζσο
ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο, θπξίσο κε ηα θνληηλά θεληξηθά
πδαηνδξφκηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο, κε θάπνην άιιν θνληηλφ πεξηθεξεηαθφ
πδαηνδξφκην, θαη ελδερνκέλσο κε θάπνην απφ ηα κεηξνπνιηηηθά πδαηνδξφκηα ηεο
ρψξαο. πλήζσο βξίζθνληαη θνληά ζε κηθξά ή κεζαία αζηηθά θέληξα (ίζσο θαη φρη),
θαη είλαη απεξηφξηζηα σο πξνο ην πιήζνο ηνπο αλά πεξηθέξεηα.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο ηνπο δηαζέηνπλ ζέζεηο πξφζδεζεο πδξνπιάλσλ κε
δπλαηφηεηα ζπλήζσο 1-5 ζέζεσλ, ρψξν ππνδνρήο θαη check-in, Wifispots, δσκάηην
πξψησλ βνεζεηψλ, νζφλεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ, ρψξν γξαθείνπ,
infostands, κηθξή έθηαζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ξάκπεο πξφζβαζεο γηα
ΑΜΔΑ.
ηελ Δηθφλα 3-8παξνπζηάδεηαη ε πξφηαζε ηεο εηαηξείαο «Διιεληθά Τδξνπιάλα» γηα
έλα ηππηθφ πεξηθεξεηαθφ πδαηνδξφκην.
Δηθφλα 3-8: Πξφηαζε γηα Πεξηθεξεηαθφ Τδαηνδξφκην

Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο, 2016
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3.2.2.2 Σύπνη, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ πδξνπιάλσλ
Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πδαηνδξνκίνπ είλαη απαξαίηεηνο ν νξηζκφο ηνπ πδξνπιάλνπ. Σν
πδξνπιάλν είλαη ην αεξνζθάθνο πνπ δχλαηαη λα αξρίδεη θαη λα νινθιεξψλεη ηηο
πηήζεηο ηνπ απφ πδάηηλεο επηθάλεηεο. Τπάξρεη, βέβαηα, θαη είδνο πδξνπιάλνπ πνπ
κπνξεί λα αξρίδεη θαη λα νινθιεξψλεη πηήζεηο ηνπ απφ πδάηηλεο ζε επίγεηεο
επηθάλεηεο θαη αληίζηξνθα. Σν πδξνπιάλν είλαη έλα κέζν πνπ ππάξρεη παξαπάλσ απφ
100 ρξφληα. Λεηηνχξγεζε, θπξίσο, γηα αλαγλσξηζηηθνχο ιφγνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δχν Παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Σα ηειεπηαία 40 ρξφληα, θπξίσο ζηελ Ακεξηθή, ην
πδξνπιάλν ιεηηνπξγεί θαη σο επηβαηηθφ κέζν κεηαθνξάο, ελψ ζηελ Δπξψπε έρεη
μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, θπξίσο γηα
ηνπξηζηηθέο πηήζεηο.
Σν πδαηνδξφκην γηα ην πδξνπιάλν είλαη ν αληίζηνηρνο ζηαζκφο ηνπ αεξνδξνκίνπ γηα
ην αεξνπιάλν. Γειαδή, είλαη ν ζηαζκφο πνπ εμππεξεηεί ηνπο επηβάηεο θαη νξγαλψλεη
ηηο πηήζεηο ησλ πδξνπιάλσλ. ηελ επηθξάηεηα ηνπ πδαηνδξνκίνπ αλήθνπλ ηα επίγεηα
ηκήκαηα ηνπ, φπσο ην θεληξηθφ θηίξην εμππεξέηεζεο επηβαηψλ, ηα θηίξηα ζπληήξεζεο
θαη ζηάζκεπζεο ησλ πδξνπιάλσλ, νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ησλ επηβαηψλ
θαη νη απνβάζξεο πδξνπιάλσλ. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην ζαιάζζην κέξνο ηνπ
πδαηνδξνκίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ πδξνπιάλσλ, ηνπο
δηαδξφκνπο πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο θαη ηνπο ζπλδεηηθνχο πδάηηλνπο δξφκνπο
ησλ πδξνπιάλσλ, πνπ ελψλνπλ ηηο απνβάζξεο θαη ηνπο δηαδξφκνπο πνπ
αλαθέξζεθαλ. Σν πδαηνδξφκην δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη πχξγν ειέγρνπ, αθνχ ηα
πδξνπιάλα πεηνχλ πνιχ ρακειφηεξα απ’ φηη ηα αεξνπιάλα. Ο ζρεδηαζκφο ησλ
πδαηνδξνκίσλ πξέπεη λα είλαη ιηηφο θαη πξαθηηθφο.
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Οη ηύπνη ησλ πδξνπιάλσλ
Οη ηχπνη ησλ πδξνπιάλσλ, δηαρσξίδνληαη αλάινγα ην ζρήκα ηνπο, δειαδή αλάινγα
κε ηνλ εάλ ε άηξαθηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πδάηηλε επηθάλεηα. Οη δχν πηζαλέο
δηακνξθψζεηο είλαη ηα ηπηάκελα ζθάθε πδξνπιάλα (flyingboats),ζηα νπνία ε
άηξαθηνο (Δηθφλα 3-9) έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πδάηηλε επηθάλεηα θαη ν δεχηεξνο
ηχπνο ηα αεξνζθάθε κε πισηήξεο (floatplanes) ζηα νπνία ε επαθή κε ηελ πδάηηλε
επηθάλεηα γίλεηαη κε πισηήξεο (Δηθφλα 3-10).

Δηθφλα 3-9: Σα ηπηάκελα ζθάθε πδξνπιάλα

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Δηθφλα 3-10: Τδξνπιάλα κε πισηήξεο

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Καη νη δχν ηχπνη κπνξνχλ λα εμνπιηζηνχλ κε πηπζζφκελνπο ηξνρνχο γηα πξνζγείσζεαπνγείσζε θαη ζηε ζηεξηά, θάλνληαο ην αεξνζθάθνο ακθίβην (Amphibious).
Δπνκέλσο, ππάξρνπλ θαη ηα ακθίβηα ηπηάκελα ζθάθε (Amphibious Flying
Boat)(Δηθφλα 3-11) θαη ηα ακθίβηα αεξνζθάθε κε πισηήξεο (Amphibious Float
plane) (Δηθφλα 3-12), ηα νπνία εμππεξεηνχλ θαη ζηεξηά θαη πδάηηλεο επηθάλεηεο
(ζάιαζζα, ιίκλεο, πνηακνί).
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Δηθφλα 3-11: Ακθίβηα ηπηάκελα ζθάθε

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Δηθφλα 3-12: Ακθίβηα πδξνπιάλα κε πισηήξεο

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
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Σα κνληέια ησλ επηβαηηθώλ πδξνπιάλσλ
Σα πδξνπιάλα πνπ αθφκε θαη ζήκεξα πξαγκαηνπνηνχλ επηβαηηθέο πηήζεηο είλαη
ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ θαη ηα πνζνζηά ρξήζεο απηψλ θαίλνληαη ζην Γξάθεκα 3-8.
Γξάθεκα 3-8: Τδξνπιάλα ζε ιεηηνπξγία

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ πδξνπιάλσλ απηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθαο 3-8, πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ησλ πδξνπιάλσλ αλάινγα ην κέγεζνο, φπσο
απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 3-9.

64

Πίλαθαο 3-8: Ηθαλφηεηεο αεξνζθάθνπο θαη πνζφ ζε ρξήζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Γξάθεκα 3-9: Μέγεζνο πδξνπιάλσλ ζε ιεηηνπξγία

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Παξαηεξείηαη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πδξνπιάλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
αθφκε πηήζεηο είλαη 16 έσο 19 ζέζεσλ, δειαδή κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, θαη
αθνινπζνχλ απηά πνπ είλαη 7 έσο 9 ζέζεσλ, δειαδή κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο.
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Απφ φια ηα είδε πδξνπιάλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθφκε πηήζεηο ππνινγίζηεθαλ ηα
πνζνζηά αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αεξνζθάθνπο. Απφ ην Γξάθεκα 3-10πξνθχπηεη
πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ην θαλνληθφ πδξνπιάλν, ελψ δεχηεξν ζε ρξήζε
είλαη ην ακθίβην πδξνπιάλν.
Γξάθεκα 3-10: Σχπνη πδξνπιάλσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Σα πην ζεκαληηθά πδξνπιάλα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο
3-9 φπνπ θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ρξνλνινγίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο παξαγσγήο
ηνπο.
Πίλαθαο 3-9: Σα πην ζεκαληηθά κεηαθνξηθά πδξνπιάλα

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Παξαηεξείηαη πσο ηα πεξηζζφηεξα πδξνπιάλα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ρξνλψλ. Χζηφζν,
παξά ηηο κεραλνινγηθέο αιιαγέο, ιφγσ ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ηνπο, απαηηνχλ
ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε θαη ζπρλνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ
δηαβξσζνχλ απφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ
πδξνπιάλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην παξαπάλσ πίλαθα. Χο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
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νξίδνληαη ηα εμήο: ην κέγηζην βάξνο απνζαιάζζσζεο (MTOW), ην βάξνο ηνπ
αεξνζθάθνπο, ην κήθνο ηνπ, ην άλνηγκα ησλ θηεξψλ ηνπ, ε κεραλνινγηθή ηνπ
πξνψζεζε, ε ηαρχηεηα ηνπ θαη ε εκβέιεηα πηήζεο.
Πίλαθαο 3-10: Σα πην ζεκαληηθά κεηαθνξηθά πδξνπιάλα

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
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Πίλαθαο 3-11: Σερληθά ζηνηρεία πδξνπιάλνπ De Havilland ή Viking Aircraft

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Φσηνγξαθίεο, φςεηο θαη θαηφςεηο ησλ πην γλσζηψλ πδξνπιάλσλ θαίλνληαη απφ ηελ
Δηθφλα 3-13: Φσηνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηε φςε Cessna 172έσο θαη ηελ

Δηθφλα 3-13: Φσηνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηε φςε Cessna 172

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
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Δηθφλα 3-14: Φσηνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηε φςε Cessna 185

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
Δηθφλα 3-15: Φσηνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηε φςε Cessna208

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
Δηθφλα 3-16: Φσηνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηε φςε DHC‐3

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
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Δηθφλα 3-17: Φσηνγξαθίεο θαη ηξηζδηάζηαηε φςε DHC‐6

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Αεξνζθάθε ππό εμέιημε
Έρνπλ αλαπηπρζεί δχν ζηξαηεγηθέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ κειινληηθψλ πδξνπιάλσλ
απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή είλαη ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ
κνληέισλ θαη ε παξνπζίαζή ηνπο ζε λέα βειηησκέλα κνληέια. Σε ζηξαηεγηθή απηή
αθνινπζεί ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία VikingAir πνπ έρεη ηα θαηαζθεπαζηηθά
δηθαηψκαηα ησλ DHC-2, -2T, -3, -6, -4, -5 θαη -7 αεξνζθαθψλ. Καηαζθεπάδεη ηα λέα
DHC-2T θαη DHC-6-400, ηα νπνία αλ θαη παξνπζηάδνληαη σο θαηλνχξηα κνληέια,
απνηεινχλ κεηεμέιημε παιαηφηεξσλ ηχπσλ αεξνζθαθψλ.
Δηθφλα 3-18: Τδξνπιάλν Dornier S‐Ray 007

Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο, 2016

Ζ άιιε ζηξαηεγηθή είλαη δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κε ηνπο παιαηφηεξνπο ηχπνπο πδξνπιάλσλ. πγθεθξηκέλα, ηα αεξνζθάθε
απηά έρνπλ ηνλ θηλεηήξα ζην πάλσ κέξνο. Σα λέα απηά πδξνπιάλα παξνπζηάδνληαη
απφ ηελ Dornier Aviation θαη ηελ Centaur seaplane, πνπ έρνπλ επηιέμεη πδξνπιάλα
ηχπνπ ηπηάκελνπ ζθάθνπο κε ζθνπφ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ
πδξνπιάλνπ σο πξνο ην θφζηνο πηήζεο. Καη ηα δχν είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
ζπλζεηηθά πιηθά. Ζ Dornier έρεη πξνγξακκαηίζεη κία νηθνγέλεηα αεξνζθαθψλ πνπ
νλνκάδεηαη S-Ray. Μέρξη ζηηγκήο ζηελ νηθνγέλεηα απηή ππάξρνπλ ηξία κνληέια.
Πξφθεηηαη γηα ην 2-ζέζην S-Ray 007, ην νπνίν έρεη ήδε δνθηκαζηεί δηεμνδηθά θαη
εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-18, ην 8-ζέζην S-Ray 008, θαη ην S-Ray 009 πνπ έρεη
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ρσξεηηθφηεηα έσο 18 άηνκα θαη είλαη ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο εηαηξείαο. ηνλ
Πίλαθαο 3-12 παξαηίζεληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνπιάλσλ απηψλ.

Πίλαθαο 3-12: Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο αεξνζθαθψλ Dornier S-Ray

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Απφ ηελ άιιε, ν ζρεδηαζκφο ηεο Centaur Seaplanes πεξηιακβάλεη πισηήξεο ζηηο
άθξεο ησλ θηεξψλ ησλ αεξνζθαθψλ. Οη ζρεδηαδφκελεο εθδφζεηο είλαη ην 2-ζέζην
Centaur 2 θαη ην 6-ζέζην Centaur 6. Γηα ην ηειεπηαίν κνληέιν δελ ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο αθφκα. Σν 2-ζέζην κνληέιν πξνο ην παξφλ δελ έρεη δνθηκαζζεί ζε
πηήζε, αιιά είλαη γλσζηά ηφζν ηα κεραλνινγηθά ζηνηρεία ηνπ αεξνζθάθνπο φζν θαη
ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Σέινο, άιιε κία ξψζηθε εηαηξεία, πνπ νλνκάδεηαη Beriev, έρεη παξνπζηάζεη κία λέα
δνκή πδξνπιάλσλ, ακθίβησλ αεξνζθαθψλ (amphibian aircraft) κε δχν λέα κνληέια
κεγαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα πδξνπιάλα πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο γηα
επηβαηηθνχο ζθνπνχο. Σα Be-112 (Δηθφλα 3-19)θαη Be-114 πξννξίδνληαη γηα λα
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη θνξηίσλ θαη γηα απνζηνιέο έξεπλαο
θαη δηάζσζεο. Ο Πίλαθαο 3-13 παξνπζηάδεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αεξνζθαθψλ απηψλ.
Δηθφλα 3-19: Τδξνπιάλν BerievBe-112 FlyingBoat

Πεγή: Thomas Denz, Seaplane Economics, 2007

Πίλαθαο 3-13: Πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ Beriev

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη εληππσζηαθή ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δπν
κνληέισλ, θαζψο δηαζέηνπλ ζέζεηο γηα 27 θαη 44 επηβάηεο αληίζηνηρα, φπσο επίζεο
θαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα απηψλ, πνπ είλαη 420 θαη 530 km/h αληίζηνηρα.
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Κόζηε αγνξάο θαη θαηαλάισζεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αεξνζθάθνπο
Έλαο δείθηεο ζχγθξηζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ακθίβηνπ πδξνπιάλνπ ζε ζρέζε κε
ηα ζπκβαηηθά αεξνζθάθε είλαη ην θφζηνο αγνξάο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά κίιη
θαη αλά ψξα.
χκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπCaravanζηνλΠίλαθαο
3-14παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα θαχζηκα, αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε ηνπ
αεξνζθάθνπο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηλεηήξα. Οη ηηκέο ηνπ Πίλαθαο 3-14έρνπλ
ππνινγηζηεί κε θφζηνο θαπζίκνπ $ 5,00 αλά γαιφλη, ή ελαιιαθηηθά θφζηνο θαπζίκνπ
$ 85,00 αλά ψξα. Οη ηηκέο απηέο ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο κέζεο ηηκέο. Σν
πξαγκαηηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δηαδξνκήο, ηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο, θαη ην βαζκφ ρξήζεο.
Πίλαθαο 3-14: Κφζηνο Cessna 208 ακθίβηαο θαη επίγεηαο έθδνζεο

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Παξαηεξείηαη φηη ε ηηκή αγνξάο ηνπ Caravan Amphibian είλαη πςειφηεξε απφ ηελ
ηηκή ηνπ Caravan 675. Δπίζεο, ην θφζηνο αλά λαπηηθφ κίιη είλαη κεγαιχηεξν γηα ην
Caravan Amphibian. Άξα, ηα ακθίβηα πδξνπιάλα θνζηίδνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ηα
ζπκβαηηθά (κε ακθίβηα).
Σερληθά κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ησλ πδξνπιάλσλ
Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ πδξνπιάλσλ είλαη φηη ην απαηηνχκελν κήθνο
ζαιάζζηνπ δηαδξφκνπ γηα ηελ απνζαιάζζσζε θαη ηελ πξνζζαιάζζσζε είλαη ηα 180
κέηξα. Μεηνλέθηεκα ηνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη, φηαλ ην χςνο ηνπ θχκαηνο
μεπεξλά ην έλα κέηξν, ην αεξνζθάθνο δελ κπνξεί λα πξνζζαιαζζσζείαπνζαιαζζσζεί. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζαιάζζηνο δηάδξνκνο νξίδεηαη ζε ζεκεία ηνπ
ιηκέλα πνπ είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, ζε θάζε ιηκάλη
νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζαιάζζηνη δηάδξνκνη αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε
ησλ αλέκσλ. Μάιηζηα έλαο εθ ησλ δηαδξφκσλ απηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο
ηεο πξνζηαηεπκέλεο, απφ ην κφιν, πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα.
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Έλα πξφζζεην πιενλέθηεκα πνπ έρνπλ ηα ακθίβηα πδξνπιάλα είλαη φηη κπνξνχλ λα
απνγεηψλνληαη απφ αεξνδξφκηα κε ηε ρξήζε ησλ ηξνρψλ θαη λα πξνζζαιαζζψλνληαη
ζε ιηκάληα κε ηε ρξήζε ησλ πισηήξσλ (θαη αληίζηξνθα) ή λα πεηνχλ θαλνληθά απφ
αεξνδξφκην ζε αεξνδξφκην. ηαλ επηρεηξείηαη πξνζζαιάζζσζε νη ηξνρνί κπαίλνπλ
κέζα ζηνπο πισηήξεο, ελψ γηα ηηο πηήζεηο απφ αεξνδξφκην ζε αεξνδξφκην
παξακέλνπλ ζηαζεξά θαηεβαζκέλνη.
Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ πδξνπιάλσλ είλαη φηη κπνξνχλ λα εθηεινχλ κφλν
εκεξήζηεο πηήζεηο, θαη σο ειηθνθφξα δελ κπνξνχλ λα πεηάμνπλ ζε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο, θάησ ησλ
, νχηε κπνξνχλ λα πεηάμνπλ κε αλέκνπο άλσ ησλ 7 κε
8Beaufort.

Αζθάιεηα θύκαηνο ζαιάζζεο
Σν χςνο ηνπ θχκαηνο ηεο ζάιαζζαο ψζηε λα ζεσξείηαη επηηξεπφκελν γηα
πξνζγείσζε-απνγείσζε, είλαη αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζηφρν λα
πξνζδηνξίζνπλ ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ πδξνπιάλνπ θαη λα ηα εμειίμνπλ, ψζηε λα
απμεζεί ην αζθαιέο εχξνο ηνπ κήθνπο θαη ηνπ χςνπο ηνπ θχκαηνο.
Σν Γξάθεκα 3-11παξνπζηάδεη έλα δηάγξακκα ηνπ χςνπο θαη ηνπ κήθνο ηνπ θχκαηνο
βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εηαηξεία ShinMeiwa. Σα θαηάιιεια
επίπεδα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο δηαρσξίδνληαη ζηηο δψλεο 4 θαη 5 πνπ έρνπλ
ππνδεηρζεί, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ θχκαηνο. Ζ γξακκή ηεο ζξαχζεο ηνπ θχκαηνο
είλαη έλαο ζεσξεηηθφο θαλφλαο πνπ δείρλεη ηελ θιίζε ηνπ πην απφηνκνπ θχκαηνο,
ρσξίο λα έρεη ππάξμεη θάπνην ζπάζηκν θχκαηνο. Ζ δεμηά ζθηαζκέλε πεξηνρή -κε
ζθνχξν κπιε- παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο ShinMeiwa γηα ηε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή
ησλ ζπκβαηηθψλ πδξνπιάλσλ. Απηφ δείρλεη φηη ηα πδξνπιάλα κπνξνχλ γεληθά λα
είλαη ιεηηνπξγηθά έσο ην επίπεδν ηεο δψλεο 3 ηεο ζάιαζζαο, κε πεξηνξηζκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο ζε πςειφηεξεο δψλεο θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο γηα θχκαηα ησλ
κεγαιχηεξα ησλ 550 πνδηψλ.
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Γξάθεκα 3-11: ξηαιεηηνπξγίαο ShinMeiwaUS-1A

Πεγή: JessajiOdedra, Use of Seaplanes and Integration within a Sea Base, 2004

Ζ θιίζε ησλ θπκάησλ, πνπ έρνπλ κεγάιν κήθνο θχκαηνο, είλαη αξθεηά κηθξή, ψζηε
λα είλαη ζε ζέζε ην αεξνζθάθνο λα αληηκεησπίζεη κε αζθάιεηα απηά ηα θχκαηα.
Χζηφζν, είλαη γλσζηφ απφ κία έξεπλα [24] πσο ην 90% ησλ θπκάησλ πνπ
παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο ζην Βφξεην Δηξεληθφ είραλ κήθνο
θχκαηνο κηθξφηεξν ησλ 550 πνδηψλ.
ηαλ ε θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο μεπεξλά ην επίπεδν SS3, παξαηεξνχληαη
καηαηψζεηο απνγεηψζεσλ, δεκηέο ζηα αεξνζθάθε, αθφκα θαη απψιεηα ησλ
αεξνζθαθψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο [24]. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη ζε
επίπεδν δψλεο ζαιάζζεο 3, ππήξραλ θάπνηεο πηήζεηο κε παξφκνηα πξνβιήκαηα. Απηφ
είλαη πηζαλφλ, εμαηηίαο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο λα επηηχρεη ην θξίζηκν
κήθνο θχκαηνο πνπ νδεγεί, θάπνηεο θνξέο, ζε απφηνκα ζθακπαλεβάζκαηα ηνπ
πδξνπιάλνπ. Ζ αξηζηεξά ζθηαζκέλε πεξηνρή είλαη απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη ε ShinMeiwa
πσο είλαη ε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο γηα ην αεξνζθάθνο ησλ ΖΠΑ-1A. Ζ πεξηνρή απηή
πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία απφ ην επίπεδν δψλεο ηεο ζάιαζζαο 4 θαη
κεξηθά απφ επίπεδν δψλεο ηεο ζάιαζζαο 5. Με ηελ θαηάιιεια αλαβαζκηζκέλε
ηερλνινγία, δειαδή ζε κηα πιήξε θαηάζηαζε ηνπ επηπέδνπ δψλεο ηεο ζάιαζζαο 4, ε
ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ αλακέλεηαη λα είλαη εθηθηή.
Γειαδή, ην αζθαιέο χςνο θχκαηνο αλάινγα θαη ην κήθνο θχκαηνο θάησ απφ ηελ
γξακκή ηεο ζξαχζεο θχκαηνο (Γξάθεκα 3-11)ζα πξέπεη λα είλαη ζηα επίπεδα έσο ηεο
δψλεο ζάιαζζαο 3, δειαδή ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θχκαηνο λα είλαη ζηα 4
πφδηα, δειαδή 1,2 κέηξα.
Σα κεγάια πδξνπιάλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο,
κπνξνχλ λα πξνζζαιαζζψλνληαη έσο θαη ζην επίπεδν δψλεο ηεο ζάιαζζαο 5. Σν
πδξνπιάλν ηεο ShinMeiwa έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζε θχκαηα χςνπο 13
πνδηψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε κία θαηάζηαζε δψλεο ζάιαζζαο 5, θαηάζηαζε 2. Σν
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πνζνζηφ ηνπ χςνπο ησλ θπκάησλ ζηνλ Βφξεην Δηξεληθφ θαη ζηνλ Βφξεην Αηιαληηθφ
σθεαλφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 3-15.
Πίλαθαο 3-15: Δηήζηα θαηάζηαζε εκθάληζεο ηεο ζάιαζζαο ζε αλνηρηφ σθεαλφ

Πεγή: Thomas Denz, Seaplane Economics, 2007

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 3-15, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θπκαηηζκνχ κεγαιχηεξε
απφ ηελ θαηεγνξία SS5 δελ μεπεξλά ην20-25%(ζε απηνχο ηνπο σθεαλνχο). Οη
επηπηψζεηο ζηηο πηήζεηο κε πδξνπιάλα ζηηο ζπλζήθεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
θαηαζηξνθηθέο. Ζ επξεία ρξήζε ησλ πδξνπιάλσλ ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα
πξνυπνζέηεη εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ πδξνπιάλα θαιχηεξα
απφ ηα πθηζηάκελα.
πλήζεηο ρξήζεηο πδξνπιάλσλ
Σα είδε ησλ πηήζεσλ ησλ πδξνπιάλσλ θαη ε δπλακηθή απηψλ ζθηαγξαθνχληαη ζην
Γξάθεκα 3-12. Παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πηήζεσλ
κε πδξνπιάλα πινπνηήζεθε γηα αλαγλσξηζηηθνχο ιφγνπο, πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ
θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ 1νπ θαη 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ.
Δθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ηα πεξηζζφηεξα
πδξνπιάλα, φπσο απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 3-13, θαζψο δελ έρεη εμειηρηεί ε
βαζηθή ηερλνινγία ησλ αεξνπιάλσλ, ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ αεξνπιαλνθφξσλ
πινίσλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 έσο ζήκεξα.
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Γξάθεκα 3-12: Σχπνη ρξήζεο πδξνπιάλσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Γξάθεκα 3-13: Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο πδξνπιάλσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
Τπφκλεκα γξαθήκαηνο: Κάζεηνο άμνλαο: Πιήζνο ηχπσλ πδξνπιάλσλ πνπ
θαηαζθεπάζηεθαλ,
Οξηδφληηνο άμνλαο: Έηνο θαηαζθεπήο
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Σα κνληέια ησλ πδξνπιάλσλ πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ Διιάδα
Σα πδξνπιάλα πνπ πξνηίζεηαη λα θέξνπλ νη ππάξρνπζεο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ ζηε
ρψξα καο είλαη ην DHC‐6 TwinOtter(Δηθφλα 3-20), ην νπνίν, φπσο πξνέθπςε
πξνεγνπκέλσο, είλαη θαη ην πην δηαδεδνκέλν ζε επηβαηηθέο πηήζεηο ζηνλ θφζκν κε
ρσξεηηθφηεηα 19 ζέζεσλ, θαη ην λέν πδξνπιάλν DornierSeastar CD2 κε
ρσξεηηθφηεηα 12 ζέζεσλ (Δηθφλα 3-21).

Δηθφλα 3-20: Μνξθή θαη δηαζηάζεηο ηνπ πδξνπιάλνπ ηχπνπ DHC‐6 TwinOtter

Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο, 2016
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Δηθφλα 3-21: Μνξθή θαη δηαζηάζεηο ηνπ πδξνπιάλνπ ηχπνπ ηνπ DornierSeastar CD2

Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο, 2016

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο επέιεμαλ ηα δχν κνληέια.
Σν DHC6 TwinOtter έρεη ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα απφ ηα ππφινηπα επηβαηηθά
πδξνπιάλα. Σν DornierSeastar CD2 είλαη ην ηαρχηεξν, ην νηθνλνκηθφηεξν ζε
θαηαλάισζε θαη λεφηεξν κνληέιν κε ηε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα απφ ηα λέαο
γεληάο πδξνπιάλα. εκεηψλεηαη φηη ν ηχπνο απηφο ηνπ πδξνπιάλνπ δελ είλαη άκεζα
δηαζέζηκνο, αιιά αλακέλεηαη ε καδηθή παξαγσγή ηνπ ηα επφκελα ρξφληα.
Πεξηζζφηεξεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα κνληέια απηά αλαθέξζεθαλ
πξνεγνπκέλσο. ηελ παξνχζα εξγαζία σο πδξνπιάλν ζρεδηαζκνχ, κε βάζε ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πηήζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο δηεξεχλεζεο, ζεσξείηαη ην
DHC6 TwinOtter.
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3.2.2.3 Δηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ησλ πδξνπιάλσλ

Απφ κία έξεπλα ζην δηαδίθηπν [17] αλαδείρηεθε κία ιίζηα απφ 327 θνξείο θαη
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν. ην Γξάθεκα 3-14θαη ζηνλ
Πίλαθαο 3-16θαίλεηαη ε ηνπνζεζία πνπ δξνπλ απηνί νη θνξείο θαη νη εηαηξείεο απηέο.
Γξάθεκα 3-14: Σνπνζεζία εηαηξηψλ πδξνπιάλσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα δηαθξίλεηαη πσο ην κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ θνξέσλ θαη
ησλ εηαηξεηψλ πδξνπιάλσλ ζην θφζκν βξίζθεηαη ζηηο ΖΠΑ θαη ζπλνιηθά πάλσ απφ
ην 80% ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Ζ θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα θαη ζηε δπλακηθή ησλ
εηαηξεηψλ απηψλ, δειαδή ζην πιήζνο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ε θάζε
κία. ηνλ Πίλαθαο 3-16θαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ ζην
θφζκν, ηα κνληέια θαη ην πιήζνο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
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Πίλαθαο 3-16: Οη ζπνπδαηφηεξεο εηαηξίεο πδξνπιάλσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Ζ κεγαιχηεξε εηαηξεία πδξνπιάλσλ ζην θφζκν είλαη ε Καλαδηθή HarbourAirLtd.
ηε ιίζηα κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ππάξρεη άιιε κία κεγάιε θαλαδηθή, ελψ
δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν εηαηξείεο απφ ηελ Απζηξαιία, δχν απφ ηηο ΖΠΑ θαη δχν απφ
ηηο Μαιδίβεο. Απφ ηηο 4 εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθαο
3-16κφλν ε HarbourAirMalta πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο, πνπ
ζπλδένπλ ηελ πξσηεχνπζα Valetta, πνπ βξίζθεηαη ζην θπξίσο λεζί, κε ηελ πφιε
Mgarr, πνπ βξίζθεηαη ζην λεζί Gozo. Υαξαθηεξηζηηθά παξαθάησ παξαηίζεηαη ε
πεξηνρή θαη ην δίθηπν δξάζεο ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξείαο ηνπ θφζκνπ (Δηθφλα 3-22).
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Δηθφλα 3-22: Γίθηπν HarbourAir

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Τπάξρνπλ θνξείο πδξνπιάλσλ, φπσο ζσκαηεία πνπ απαζρνινχληαη ζην θιάδν ησλ
αεξνκεηαθνξψλ, ζρνιεία εθκάζεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνπιάλσλ ή ηδηψηεο ιάηξεηο
ησλ πδξνπιάλσλ, πνπ δελ αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο θάπνην πδξνπιάλν.
Δμαηξνχληαη εηαηξείεο κε ζψκαηα ελαέξηαο δξάζεο, φπσο ππξνζβεζηηθά αεξνζθάθε,
ηα νπνία
είλαη κεγαιχηεξα ζην κέγεζνο απφ ηα επηβαηηθά γηα ιφγνπο
ρξεζηηθφηεηαο. Απφ ρψξα ζε ρψξα δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο
νπνίεο αλήθνπλ, γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά αλήθνπλ ζηηο ηνπηθέο
θπβεξλήζεηο, ζηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Κξναηία αλήθνπλ ζηελ Πνιεκηθή
αεξνπνξία, ελψ ζηελ Ηηαιία, ηε Ρσζία θαη ηε Γαιιία ιεηηνπξγνχλ σο δηαζσζηηθά
ζθάθε. ηνλ Πίλαθαο 3-17 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ρψξεο πνπ έρνπλ
πδξνπιάλα ελαέξηαο δξάζεο, ηα κνληέια θαη ην πιήζνο ησλ αεξνζθαθψλ.
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Πίλαθαο 3-17: Φνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ππξφζβεζε θαη ηα ελ ππεξεζία
αεξνζθάθε

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Υξήζηκα ζηνηρεία δηεζλνύο έξεπλαο
ε έξεπλα [23] πνπ δηελεξγήζεθε ην 2007, ζπκκεηείραλ 1.200 πηιφηνη πδξνπιάλσλ
(επαγγεικαηίεο θαη κε) απφ ρψξεο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πηήζεηο κε πδξνπιάλα,
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο Δπξσπαίνπο, απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ηνλ ιφγν πηήζεο κε πδξνπιάλν θαη ην εχξνο ησλ
απαληήζεσλ πεξηιάκβαλε:









Δκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο
Δκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ ηελ πξνζρώξεζε
Δθπαηδεπηηθή πηήζε
Αεξνιέζρε
Πηήζε Charter
Τνπξηζηηθή πηήζε
Σύκβνπινο πηήζεσλ
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Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ εκθαλίδνληαη κε πνζνζηά ζην Γξάθεκα 3-15.
Γξάθεκα 3-15: θνπφο ρξήζεο ησλ πδξνπιάλσλ, απνηειέζκαηα έξεπλαο 1200
εξσηεζέλησλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, εξσηήζεθαλ επίζεο γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ
ησλ πηήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ, φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 3-16, θαζψο επίζεο θαη
γηα ην πιήζνο ησλ πηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ αλά έηνο, φπσο θαίλεηαη ζην
Γξάθεκα 3-17.
Γξάθεκα 3-16: Μέζνο ζπληειεζηήο θνξηίνπ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
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Γξάθεκα 3-17: Πηήζεηο αλά έηνο θαη εηαηξία

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
Τπφκλεκα: Άμνλαο Υ, ην πιήζνο ησλ πηήζεσλ ην έηνο,
Άμνλαο Τ, ην πνζνζηφ ησλ πδξνπιάλσλ επί ηνπ ζπλφινπ

Ο κέζνο φξνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ πηήζεσλ κε νπνηνδήπνηε αεξνζθάθνο είλαη 75%,
ελψ ζην πδξνπιάλν κε βάζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη λα είλαη 79%. Χζηφζν,
ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πιήζνπο ησλ πηήζεσλ δελ κπνξνχλ λα είλαη αθξηβή, αθνχ
θάπνηνη πηιφηνη απφ αεξνιέζρεο πξαγκαηνπνηνχλ 40 πηήζεηο ην έηνο, ελψ θάπνηνη
επαγγεικαηίεο πξαγκαηνπνηνχλ 1200 πηήζεηο ην ρξφλν.
Δπίζεο, εξσηήζεθε ν κέζνο ρξφλνο πηήζεο πνπ απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 3-18θαη
ε κέζε απφζηαζε πηήζεο πνπ θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 3-19.
Γξάθεκα 3-18: Μέζνο ρξφλνο πηήζεο, απφ έξεπλα 327 θνξέσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010
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Γξάθεκα 3-19: Μέζε εκβέιεηα πηήζεο, απφ έξεπλα 327 θνξέσλ

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Οη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο πηήζεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αεξνιέζρεο θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο πηήζεηο, ελψ ε κέζε απφζηαζε γηα ηηο επηβαηηθέο πηήζεηο είλαη κεηαμχ
ησλ 30 κε 70 λαπηηθψλ κηιίσλ. Αλάινγα δεδνκέλα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρξφλνπο
πηήζεο, δειαδή νη κηθξνί ρξφλνη πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο επηβαηηθέο πηήζεηο, ελψ
νη κεγάινη ρξφλνη, άλσ ηεο 1 ψξαο, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αεξνιέζρεο.
Σέινο, εξσηήζεθαλ γηα ηνλ ηχπν ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ εηδψλ πηήζεσλ ηνπ
πδξνπιάλνπ, δειαδή απφ λεξφ ζε λεξφ, απφ ζηεξηά ζε λεξφ, θαη απφ ζηεξηά ζε
ζηεξηά, θαη νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ απφ λεξφ ζε λεξφ. Οη απαληήζεηο ζε πνζνζηά
θαηαγξάθνληαη ζην Γξάθεκα 3-20.
Γξάθεκα 3-20: Σχπνο ζχλδεζεο – αξηζηεξά: αλά κεηαθνξέα, δεμηά: αλά κεηαθίλεζε

Πεγή: Benedict Mohr, Seaplane Database, 2010

Οη εηαηξίεο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα δχν είλαη νη βαζηθέο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ πδξνπιάλσλ. Οη εηαηξίεο πνπ
έρνπλ ήδε ηδξπζεί θαη έρνπλ ζθνπφ λα αδεηνδνηήζνπλ, λα ζρεδηάζνπλ, λα
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θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα πδαηνδξφκηα είλαη ε εηαηξία Διιεληθά
Τδαηνδξφκηα θαη ε εηαηξία Διιεληθά Τδξνπιάλα ΑΔ.
Ζ εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξόκηα
Ζ εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα δηαζέηνληαο ζηε ζχλζεζε ηεο ζηειέρε κε πνιπεηή
εκπεηξία ζην ρψξν θαη εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε, φπσο ρεηξηζηέο πδξνπιάλσλ,
κεραληθνχο πδξνπιάλσλ, ππεχζπλνπο ιεηηνπξγίαο πδαηνδξνκίσλ, ππεχζπλνπο
δηνίθεζεο απνηέιεζε ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ αδεηνδφηεζε, θαηαζθεχαζε θαη
ιεηηνχξγεζε ηα 12 πξψηα πδαηνδξφκηα ζηελ Διιάδα απφ ην 2004 έσο θαη ην 2008. Ζ
εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα αλαιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο
νξίδνληαη απφ ην λφκν 4146/13 γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ελφο πδαηνδξνκίνπ. Αξρήο
γελνκέλεο απφ ηελ απφθηεζε πιήξνπο Σερληθνχ Φαθέινπ κέρξη ηε δηεθπεξαίσζε
φισλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ φιεο ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο γηα ηελ
ηειηθή ρνξήγεζε άδεηαο θαη ηε ζηειέρσζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ κε ην θαηάιιειν
πξνζσπηθφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα κεηά
ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4146/13 έρεη ήδε αλαιάβεη ηελ αδεηνδφηεζε 28
πδαηνδξνκίσλ, ελψ παξάιιεια έρεη εγθξηζεί ην κνλαδηθφ πδαηνδξφκην
ππνβαιιφκελν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, κέρξη ζήκεξα, ην πδαηνδξφκην ηεο
Κέξθπξαο. Σα πδαηνδξφκηα πνπ έρεη αλαιάβεη λα αδεηνδνηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε
εηαηξία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 3-18.
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Πίλαθαο 3-18: Σα πδαηνδξφκηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε εηαηξία Διιεληθά
Τδαηνδξφκηα
Α/Α

ΤΔΑΣΟΔΡΟΜΙΟ
1 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΡΑΦΗΝΑ
2 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
3 ΑΜΟΡΓΟΤ
4 ΕΡΕΙΚΟΤΑ
5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
6 ΙΟΤ
7 ΚΑΛΤΜΝΟΤ
8 ΚΑΡΠΑΘΟΤ
9 ΚΑΣΕΛΟΡΙΖΟΤ

10 ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ
11 ΚΕΡΚΤΡΑ
12 ΛΑΤΡΙΟΤ
13 ΛΕΙΨΩΝ
14 ΛΕΡΟΤ
15 ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΣΙΔΑ
16 ΝΑΞΟΤ
17 ΟΘΩΝΩΝ
18 ΠΑΞΩΝ
19 ΠΑΣΡΑ
20 ΠΟΡΟΤ
21 ΡΕΘΤΜΝΟΤ
22 ΡΟΔΟΤ
23 ΙΦΝΟΤ
24 ΤΜΗ
25 ΤΡΟΤ
26 ΧΑΛΚΗ
27 ΧΑΝΙΩΝ
28 ΧΕΡΟΝΗΟΤ
Πεγή:Διιεληθά Τδαηνδξφκηα, 2016

ην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα» κεηέρνπλ ν ηδξπηήο ηεο θ.
Σάζνο Γθφβαο, ε «Κ2 Smart Jets», ε «Α. ΒΑΗΛΑΚΖ ΑΔΒΔ» θαη
ε «ChatziandronisAerospace&Touristic». Με ηελ Διιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία
«Κ2 Smart Jets», ε νπνία θαηέρεη απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ εγθεθξηκέλε Άδεηα
Κνηλνηηθνχ Αεξνκεηαθνξέα απφ ην 2007 θαη ζα είλαη ν «Operator» ησλ
Τδξνπιάλσλ. Ζ «Κ2 Smart Jets», αθνχ κειέηεζε ελδειερψο ηηο ζεκαληηθέο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ Τδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα απνθάζηζε λα επεθηείλεη ην
πηεηηθφ ηεο έξγν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Τδξνπιάλσλ. Ήδε ε εηαηξεία εξεπλά ηελ
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παγθφζκηα αεξνπνξηθή αγνξά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξψησλ Τδξνπιάλσλ πνπ ζα
εληάμεη άκεζα ζην ζηφιν ηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αδεηνδνηήζεηο ησλ Τδαηνδξνκίσλ
θαη ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ κε επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Touroperators,
μελνδνρεία, πξαθηνξεία, εηαηξείεο θξνπαδηέξαο θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηηο πηήζεηο ησλ πδξνπιάλσλ. Ζ εηαηξεία «Α. ΒΑΗΛΑΚΖ
ΑΔΒΔ» κε έδξα ην Ζξάθιεην είλαη κηα απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ζηνλ
θιάδν μπιείαο θαη δνκηθψλ πιηθψλ κε ηζρπξφ κεξίδην πσιήζεσλ ζηα πξντφληα ηεο.
Με ηε ζπκκεηνρή ηεο «Α. ΒΑΗΛΑΚΖ ΑΔΒΔ», ε «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα»
απνθάζηζε λα επεθηείλεη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο, εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ησλ
πδαηνδξνκίσλ, ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθνχ δηθηχνπ γηα πηήζεηο πδξνπιάλσλ κε
ζηξαηεγηθφ ζεκείν αλάπηπμεο ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κξήηεο. Σν εηαηξηθφ ζρήκα
ηεο
«Διιεληθά
Τδαηνδξφκηα»
νινθιεξψλεηαη
κε
ηε
ζπκκεηνρή
ηεο «ChatziandronisAerospace&Touristic». Ο εηαίξνο απηφο κε έδξα ην Μφλαρν ηεο
Γεξκαλίαο δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία πνπ πξνζδίδεη ζηελ εηαηξεία ζεκαληηθή
ππεξαμία, θαζψο ν ηδηνθηήηεο ηεο θχξηνο Φψηεο Υαηδεαλδξψλεο δξαζηεξηνπνηείηαη
πεξηζζφηεξν απφ 25 ρξφληα ζε ηνκείο ηνπ αεξνπνξηθνχ ρψξνπ θαη ηεο δηαζηεκηθήο
ηερλνινγίαο. Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία ηνπ θχξηνπ Υαηδεαλδξψλε είλαη ν
απνθιεηζηηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ ακθίβηνπ πδξνπιάλνπ SeastarDornierCD2 γηα ηελ
Διιάδα θαη ηελ επξχηεξε Μεζφγεην.
Σέινο, ν πξφεδξνο θχξηνο Γθφβαο Αλαζηάζηνο κε εηθνζηπεληαεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν
ηεο Αεξνπνξηθήο Βηνκεραλίαο έρεη δηαηειέζεη ζπληδηνθηήηεο & Γηεπζχλσλ
χκβνπινο δχν Διιεληθψλ Αεξνπνξηθψλ Δηαηξεηψλ, ελψ εξγάζζεθε γηα αξθεηά
ρξφληα σο Τπφινγνο Γηεπζπληήο θαη Γηεπζπληήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ζε ηδησηηθέο
Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο. Απφ ην 2003 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο
ηνκείο Αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Τδαηνδξνκίσλ θαη Τδξνπιάλσλ. Σν 2004
αλαιακβάλεη Αληηπξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ζηελ πξψηε Διιεληθή
αεξνπνξηθή εηαηξεία Τδξνπιάλσλ «Pegasus Aviation», φπσο επίζεο θαη ζηελ
Διιελνθαλαδηθή εηαηξεία «Airsealines», ζηελ νπνία κε νκάδα ζπλεξγαηψλ ηνπ
αδεηνδφηεζαλ, θαηαζθεχαζαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ηα δψδεθα (12) πξψηα Τδαηνδξφκηα
ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2004-2008. Σν 2010 ν πξφεδξνο θχξηνο Γθφβαο,
πξνζεθιήζε θαη κεηείρε, σο Δκπεηξνγλψκσλ, ζηελ επηηξνπή πνπ ζπλεζηήζε απφ ηα
ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Μεηαθνξψλ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ
εθπφλεζε ηνπ Νφκνπ γηα ηα Τδαηνδξφκηα .

H εηαηξία Διιεληθά Τδξνπιάλα
Ζ εηαηξεία Διιεληθά Τδξνπιάλα ΑΔ. (http://www.hellenic-seaplanes.com/) ηδξχζεθε
ηνλ Μάην ηνπ 2013, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκνπ Ν. 4146/18-4-2013 πεξί
ιεηηνπξγίαο πδξνπιάλσλ θαη πδαηνδξνκίσλ σο απνηέιεζκα ηνπ ηεξάζηηνπ
ελδηαθέξνληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα επελδχζεηο ζην ρψξν ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ
Διιάδα. Ζ νκάδα ηεο εηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ άηνκα κε γλψζε ζην ηνκέα ηεο
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο απφ πηιφηνπο θαη γλψζηεο ηεο
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ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνπιάλσλ. Ο πξφεδξνο θαη ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο είλαη ν θχξηνο
Νηθφιαο Υαξαιάκπνπο, ν νπνίνο έρεη ππάξμεη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πνιπεζληθέο
εηαηξείεο θαη δηαζέηεη εθηεηακέλε δηεζλή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε
έξγσλ, ζηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ
δηθηχσλ θαηλνηνκίαο. Σα πδξνπιάλα πνπ ε εηαηξεία απηή δηαηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη
είλαη ην DornierSeastarCD2 θαη ην TwinOtterDHC-6 (φπσο θαη ε αληαγσλίζηξηα ηεο
εηαηξεία). Σα πδαηνδξφκηα πνπ πξνηίζεηαη λα αδεηνδνηήζεη παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 3-19.
Πίλαθαο 3-19: Τδαηνδξφκηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ε εηαηξία Διιεληθά Τδξνπιάλα
Α/Α

ΤΔΑΣΟΔΡΟΜΙΟ
1 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
2 ΑΙΔΗΨΟΤ
3 ΚΤΜΗ
4 ΚΑΡΤΣΟΤ
5 ΟΙΝΟΤΩΝ
6 ΠΑΣΜΟΤ
7 ΨΑΡΩΝ
8 ΑΜΟΤ
9 ΗΣΕΙΑ

10 ΚΤΡΟΤ
11 ΠΟΡΑΔΩΝ
12 ΣΗΝΟΤ
13 ΧΑΛΚΙΔΑ
14 ΧΙΟΤ
Πεγή: Τδξνπιάλα Διιάδαο, 2016

3.3 Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ
ην δεχηεξν βήκα ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο εληάζζεηαη ε δεκηνπξγία
εληαίαο(ππφ ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ εηαηξεηψλ
θξνπαδηέξαο) βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηα δξνκνιφγηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλε νη δηάθνξεο
εηαηξείεο θξνπαδηέξαο ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία κφλν γηα ηηο 10 εηαηξείεο θξνπαδηέξαο κε ην
κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζηε Μεζφγεην θαη γηα ηνπο 10 κεγαιχηεξνπο ειιεληθνχο
ιηκέλεο θξνπαδηέξαο αλαθνξηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ επηβαηψλ. Γηα θάζε κία απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε
πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζηα δξνκνιφγηα ηεο. Χο ρξνληθή πεξίνδνο
εμέηαζεο ησλ δξνκνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο.
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Αλαιπηηθφηεξα γηα θάζε εηαηξία εμεηάζηεθε ελδειερψο ην πξφγξακκα ησλ
δξνκνινγίσλ ηεο θαη εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία φπσο ην πνηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο
πεξηιακβάλεη, πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ, πνηα είλαη ε ψξα άθημεο
θαη αλαρψξεζεο απφ θάζε ειιεληθφ ιηκέλα, πνηα είλαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζε θάζε
ιηκέλα. ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα απηά θαηαρσξήζεθαλ ζε θχιια ηνπ
MicrosoftExcelθαη δεκηνπξγήζεθε κία εληαία βάζε δεδνκέλσλ κε 917 θαηαγξαθέο.
Πην αλαιπηηθά, ην θχιιν απηφ ηνπ excelαπνηειείηαη απφ 16 ζηήιεο ζε θάζε κία απφ
ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη θαη δηαθνξεηηθή πιεξνθνξία. ηηο δχν πξψηεο ζηήιεο
θαηαγξάθνληαη ηα δεχγε ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε
δξνκνιφγην. ηηο ζηήιεο 3,4,5 θαηαγξάθνληαη ε εηαηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θάζε
δξνκνιφγην, ην φλνκα ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε
δξνκνιφγην θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. ηηο ζηήιεο 6,7,8
θαηαγξάθνληαη ε ψξα άθημεο ζηνλ Ά ιηκέλα ηνπ δεπγαξηνχ, ε ψξα αλαρψξεζεο απφ
ηνλ Ά ιηκέλα ηνπ δεπγαξηνχ θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζηνλ Ά ιηκέλα. ηηο ζηήιεο
9,10,11 θαηαγξάθνληαη ε ψξα άθημεο ζην Β ιηκέλα ηνπ δεπγαξηνχ, ε ψξα
αλαρψξεζεο απφ ην Β ιηκέλα ηνπ δεπγαξηνχ θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζην β ιηκέλα.
ηε ζηήιε 12 θαηαγξάθεηαη ε δηάξθεηα δηαδξνκήο πνπ εθηειεί ην θξνπαδηεξφπινην
γηα θαζέλα απφ απηά ηα δξνκνιφγηα. ηηο ζηήιεο 13 θαη 14 θαηαγξάθνληαη ε εκέξα
θαη ν κήλαο άθημεο ζηνλ Ά ιηκέλα ηνπ δεπγαξηνχ. Σέινο, ζηηο ζηήιεο 15 θαη 16
θαηαγξάθνληαη ε εκέξα θαη ν κήλαο άθημεο ζην Β ιηκέλα ηνπ δεπγαξηνχ. Ζ βάζε
απηή ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
πεξηγξάθνληαη ζην επφκελν βήκα ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδεηαη
ζηελ αθφινπζε εηθφλα.

Δηθφλα 3-23: Βάζε δεδνκέλσλ δξνκνινγίσλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε ειιεληθνχο
ιηκέλεο
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3.4 Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ
ην ηξίην βήκα ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο αλήθεη ην θνκκάηη ηεο επεμεξγαζίαο
θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη απνηεινχλ ηε βάζε
δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα. Πην αλαιπηηθά,
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο παξακέηξνπο ζε φηη αθνξά ην ρξφλν ηαμηδηνχ, αιιά θαη
ηηο ψξεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο απφ θάζε ιηκέλα θαηαιήμακε ζε θάπνηα δεχγε
πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο. Σα δεχγε απηά
απνηέιεζαλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ην εάλ θαη κε πνην ηξφπν είλαη
εθηθηή κία ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πδξνπιάλσλ πνπ ζα εθηεινχλ δξνκνιφγηα ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηνπο
θνξπθαίνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο θξνπαδηέξαο.
Αξρηθά έγηλε κία αλάιπζε ηεο αγνξάο θξνπαδηέξαο θαη θαηαγξάθεθαλ νη εηαηξείεο
θξνπαδηέξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην θαη θαη επέθηαζε ζηελ Διιάδα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο απηήο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 3-21.
Γξάθεκα 3-21: Σα κεξίδηα αγνξάο ησλ εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεζφγεην θαη ηελ Διιάδα.
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ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κία αλάιπζε ησλ αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηνπο
10 κεγαιχηεξνπο Διιεληθνχο ιηκέλεο θξνπαδηέξαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/8/2019
– 7/8/2019. Πην αλαιπηηθά γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ιηκέλεο δεκηνπξγήζεθε έλαο
πίλαθαο κε πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αθίμεηο. ηελ
πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ιηκέλα, ζηε δεχηεξε ζηήιε ην
θξνπαδηεξφπινην πνπ πξνζεγγίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ιηκέλα, ζηελ ηξίηε ζηήιε ν
κέγηζηνο αξηζκφ επηβαηψλ ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ απηνχ, ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ε ψξα
άθημεο ζην ζπγθεθξηκέλν ιηκέλα, ζηελ πέκπηε ζηήιε ε δηάξθεηα παξακνλήο ζην
ζπγθεθξηκέλν ιηκέλα θαη ζηελ έθηε ζηήιε έλαο δείθηεο ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεη ηε
κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ (ζηε δηθή καο πεξίπησζε ν δείθηεο
ζεσξήζεθε ίζνο κε ηε κνλάδα). Δπηπξφζζεηα έγηλε κία θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ
επηβαηψλ ζηηο ψξεο ηεο εκέξαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ζε θάζε ψξα ηεο εκέξαο
πφζνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο έρνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν λεζί, πφζνπο ελ δπλάκεη
επηβάηεο πδξνπιάλνπ έρνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν λεζί θαη πφζεο ψξεο ηεο εκέξαο ζα
ιεηηνπξγεί ην πδξνπιάλν (δειαδή ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη επηβάηεο ζην λεζί γηα λα
εμππεξεηεζνχλ απφ ην πδξνπιάλν).

3.5 Αλάπηπμε ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ: Μαζεκαηηθή δηαηύπσζε
ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο ππνινγηζηηθνχ
εξγαιείνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί, ππνινγίδεη ηα κεγέζε πνπ απαηηνχληαη ψζηε (α) λα εληνπηζηνχλ νη
ειιεληθνί ιηκέλεο θξνπαδηέξαο απφ ηνπο νπνίνπο έλαο επηβάηεο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο κε πδξνπιάλν θαη (β) λα εθηηκεζεί ην
κέγεζνο ηεο αγνξάο απηήο (αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ
κε πδξνπιάλα) ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφο ησλ αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη
ην αληίζηνηρν εκεξήζην πξφγξακκα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηνπο ιηκέλεο.
Ο φξνο ειιεληθόο ιηκέλαο θξνπαδηέξαο αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε λεζί ηεο
Διιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ κπνξεί λα ππνδερζεί θξνπαδηεξφπινην. Οη ιηκέλεο
θξνπαδηέξαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη ζην ζχλνιν ηνπο 42. Απφ απηνχο νη δχν
βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, έλαο ζηελ
πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, δχν ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ηξείο ζηελ
πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ηξείο ζηελ πεξηθέξεηα Ηφλησλ Νήζσλ, δχν ζηελ πεξηθέξεηα
Γπηηθήο Διιάδαο, έλαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ηξείο ζηελ πεξηθέξεηα
Αηηηθήο, πέληε ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ηέζζεξηο ζηελ πεξηθέξεηα Βνξείνπ
Αηγαίνπ, έληεθα ζηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη πέληε ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο.
Αλαιπηηθά νη ιηκέλεο θξνπαδηέξαο αλά πεξηθέξεηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο
3-20.
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Πίλαθαο 3-20: Ληκέλεο θξνπαδηέξαο αλά πεξηθέξεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα
Περιφέρεια

Λιμένας/ες

Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ

Αλεξανδροφπολθ (& αμοκράκθ), Καβάλα

Κεντρικισ Μακεδονίασ

Θεςςαλονίκθ

Ηπείρου

Πρζβεηα, Ηγουμενίτςα

Θεςςαλίασ

κιάκοσ, κόπελοσ, Βόλοσ

Ιόνιων Νιςων

Ζάκυνκοσ, Κεφαλονιά-Ικάκθ, Κζρκυρα

Δυτικισ Ελλάδασ

Κατάκολο, Πάτρα

τερεάσ Ελλάδασ

Ιτζα

Αττικισ

Κφκθρα, Πειραιάσ, Λαφριο

Πελοποννιςου

Γφκειο, Καλαμάτα, Μονεμβαςιά, Ναφπλιο, Πφλοσ

Βορείου Αιγαίου

Λιμνοσ, Μυτιλινθ, άμοσ, Χίοσ

Νοτίου Αιγαίου

Άνδροσ, Κωσ, Μιλοσ, Μφκονοσ, Νάξοσ, Πάροσ,
Ρόδοσ, αντορίνθ, φμθ, φροσ, Πάτμοσ

Κριτθσ

Άγιοσ Νικόλαοσ, Ρζκυμνο, θτεία, Χανιά(οφδα),
Ηράκλειο

Πεγή: Πάιιεο & Βαγγέιαο, Η αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Διιάδαο, 2017

ζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο απηήο, δειαδή ηελ εθηίκεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ κε πδξνπιάλα,
δηαθξίλνληαη 2 πεξηπηψζεηο:
1. Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην λεζί.
2. Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο ζε θάζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη
θνηλνί ζπκβνιηζκνί, νη νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη:
: εκείν αλαρψξεζεο
: εκείν επίζθεςεο (ζεκείν ελδηαθέξνληνο) φπνπ
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(

)

: εκείν επηζηξνθήο

Υ : Σχπνο πδξνπιάλνπ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζαλ κφλν νη πεξηπηψζεηο
εθείλεο ζηηο νπνίεο:
, γηα
, γηα

3.5.1 Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην λεζί
ηελ πεξίπησζε απηή, ε δπλαηφηεηα ελφο επηβάηε θξνπαδηέξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη
πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε πδξνπιάλν (
)πξνυπνζέηεη:
1. Να ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ ζηνλ ιηκέλα
2. Να ππάξρεη ζεκείν ελδηαθέξνληνο πξνο επίζθεςε κέζσ κίαο πεξηεγεηηθήο
εθδξνκήο κε πδξνπιάλν, εληφο απνδεθηψλ νξίσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο πνπ
ππνινγίδνληαη κέζσ κνληέινπ θφζηνπο ζε πεξηβάιινλ GIS.
3. Να ππάξρνπλ θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη χςνο θπκαηηζκνχ πνπ λα
επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο.
Οη πξνυπνζέζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ
απηνχ.
3.5.1.1 Δπαξθήο ρξόλνο παξακνλήο θξνπαδηεξόπινησλ ζηνπο Διιεληθνύο ιηκέλεο
Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ φξνπ «επαξθήο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ ζηνλ ιηκέλα» ππνινγίδεηαη ν αμηνπνηήζηκνο ρξόλνο
παξακνλήο
,φπνπ i:ν αχμσλ αξηζκφο ηεο θάζε θξνπαδηέξαο
j : ε εκέξα ηνπ έηνπο πνπ αθίρζεθε ε θξνπαδηέξα
k:ν αξηζκφο ηνπ λεζηνχ
Ο αμηνπνηήζηκνο ρξόλνο παξακνλήο πξνθχπηεη αλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν
παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκέλα αθαηξεζνχλ νη βξαδηλέο θαη πνιχ πξσηλέο ψξεο,
ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:
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∑

∑

(

)

(

)

∑

πνπ :
i:
k:
j:
q:

Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο θξνπαδηέξαο
Κσδηθφο αξηζκφο ηνπ λεζηνχ θξνπαδηέξαο
(k=1 έσο 40, βιέπε Πίλαθαο
3-7)
Ζ εκέξα ηνπ έηνπο πνπ ε θξνπαδηέξα i αθίρζεθε ζην λεζί k
Ζ εκέξα ηνπ έηνπο πνπ ε θξνπαδηέξα iαλαρψξεζε απφ ην λεζί k
: Ώξα άθημεο ηεο θξνπαδηέξαο i, πνπ αθίρζεθε ηελ εκέξα jζην λεζί k
: Ώξα αλαρψξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο i, πνπ αλαρψξεζε ηελ εκέξα qαπφ ην λεζί
k(
= 1 έσο 23)
:
Ώξα λσξίηεξεο έλαξμεο εθδξνκηθψλ πηήζεσλ πδξνπιάλνπ. ηελ παξνχζα
(
)
αλάιπζε ηέζεθε
:
Ώξα ηειεπηαίαο πηήζεο ηνπ πδξνπιάλνπ κε πξννξηζκφ ην ζεκείν επηζηξνθήο.
(
)
ηελ παξνχζα αλάιπζε ηέζεθε
: Διάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ ζην λεζί, ψζηε ν
επηβάηεο λα έρεη ρξφλν γηα πεξηεγεηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλν.
Χο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ελφο επηβάηε θξνπαδηέξαο ζην ζεκείν
αλαρψξεζεο ζεσξήζεθαλ νη 4 ψξεο. Δπηπξφζζεηα, σο κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηε
κεηαθνξά ελφο επηβάηε θξνπαδηέξαο κε ην πδξνπιάλν απφ ην ζεκείν
αλαρψξεζεο ζην ζεκείν επίζθεςεο (aller-retour) ζεσξήζεθε ε 1 ψξα θαη σο
ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ε 1 ψξα. Άξα
ψξεο.

Πξνθεηκέλνπ ην δξνκνιφγην ηεο θξνπαδηέξαο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ρξφλνπ,
ψζηε λα κπνξεί έλαο επηβάηεο ηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κία πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε
πδξνπιάλν ζα πξέπεη:

96

3.5.1.2 Μνληέιν ππνινγηζκνύ θόζηνπο πηήζεο ελόο πδξνπιάλνπ
Απφ ηε ζχλζεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ δηάθνξεο εξγαζίεο ηεο
βηβιηνγξαθίαο [63], πξνθχπηνπλ 6 βαζηθέο παξάκεηξνη απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ην
θφζηνο πηήζεο θαη είλαη νη αθφινπζεο:







Σν θφζηνο ησλ θαπζίκσλ (αλά ψξα πηήζεο)
Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ πηιφησλ (αλά ψξα πηήζεο)
Σν θφζηνο ρξνλνκίζζσζεο (Leasing) θαη κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο
Ο θφξνο επί ηνπ λαχινπ
Σα ηέιε ηνπ πδαηνδξνκίνπ
Σν πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζέζεσλ επηβαηψλ

Σν θόζηνο ησλ θαπζίκσλ (αλά ώξα πηήζεο)
Οξίδεηαη σο ην θφζηνο θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πηήζεο (απφ ηελ απνζαιάζζσζε έσο ηελ πξνζζαιάζζσζε) θαη ζα
ζπκβνιίδεηαη κε
.Σν θφζηνο απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πδξνπιάλνπ
θαη ππνινγίδεηαη αλά ψξα πηήζεο.
Σν θόζηνο κηζζνδνζίαο ησλ πηιόησλ (αλά ώξα πηήζεο)
Οξίδεηαη σο ην θφζηνο ακνηβήο ηνπ θαζελφο εθ ησλ 2 πηιφησλ αλά ψξα πηήζεο ηνπ
πδξνπιάλνπ θαη ζα ζπκβνιίδεηαη κε
Σν θόζηνο ρξνλνκίζζσζεο (Leasing) θαη κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο
Οξίδεηαη σο ην θφζηνο ρξνλνκίζζσζεο (Leasing) ην νπνίν ζπκβνιίδεηαη κε
θαη
δηαρσξίδεηαη ζε
πνπ είλαη ην θφζηνο αλά ψξα πηήζεο θαη ζε
πνπ είλαη ην
θφζηνο κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο αλά ψξα πηήζεο. Ηζρχεη ε αθφινπζε ζρέζε:

Σα ζρεηηθά ζηνηρεία θφζηνπο νξίδνληαη απφ εηαηξίεο Leasingαλάινγα κε ην κέγεζνο
θαη ηελ ηζρχ ηεο κεραλήο ηνπ πδξνπιάλνπ. Ζ εηαηξία Leasingθαηά θαλφλα παξέρεη
θαη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πδξνπιάλνπ, ηφζν γηα λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο φζν
θαη γηα λα είλαη βέβαηε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Παξαηήξεζε: Θα κπνξνχζε λα έρεη ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο δφζεο δαλείνπ θαη ηνπ
επηηνθίνπ γηα ηελ αγνξά ελφο πδξνπιάλνπ αληί ηεο κίζζσζεο Leasing. κσο
ζχκθσλα κε ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ
Μελά Παγσλάθε [ 63 ] δειψζεθε φηη νη λενζχζηαηεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο
πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα πξνηηκνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα ρξφληα ηελ απφθηεζε
πδξνπιάλσλ κε ηε κέζνδν Leasing.
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Ο θόξνο επί ηνπ λαύινπ
Οξίδεηαη σο ν θφξνο πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο ζην λαχιν ηεο θάζε πηήζεο θαη ηζνχηαη
κε ην ηέινο θνξνιφγεζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ αλά πηήζε. πκβνιίδεηαη κε
θαη
(
)
ηζνχηαη κε
Σα ηέιε ηνπ πδαηνδξνκίνπ
Σα ηέιε ηνπ πδαηνδξνκίνπ ρσξίδνληαη ζε ηέιε πξνζζαιάζζσζεο, ηέιε παξακνλήο
θαη ηέιε ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πηήζεσλ.
a)Σέινο πξνζζαιάζζσζεο
Σν ηέινο πξνζζαιάζζσζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην κέγηζην βάξνο
απνζαιάζζσζεο (M.T.O.W. –maximumtakeoffweight) ηνπ πδξνπιάλνπ, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη ζηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
θιίκαθα:
Γηα
πνζφ5€ έσο 10€ αλά πξνζζαιάζζσζε
Γηα
πνζφ 10€ έσο 15€ αλά πξνζζαιάζζσζε
Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο
δχλαηαη λα ηζρχεη έθπησζε πνζνζηνχ πελήληα ηηο εθαηφ (50%) θαη άλσ ζηα ηέιε
πξνζζαιάζζσζεο.
b) Σέινο παξακνλήο (Διιηκεληζκνχ)
Σν ηέινο παξακνλήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγηζην βάξνο απνζαιάζζσζεο
(M.T.O.W– maximum take off weight) ηνπ πδξνπιάλνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηα
ζρεηηθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ παξακνλήο ηνπ
πδξνπιάλνπ ζην πδαηνδξφκην ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:
Γηα
Γηα

πνζφ απφ 0,2€ έσο 0,4€ /ψξα παξακνλήο
πνζφ απφ 0,4€ έσο 0,6€ /ψξα παξακνλήο

c) Σέινο ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πηήζεσλ
Σν ηέινο απηφ αληηζηνηρεί ζε παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πηήζεσλ
(π.ρ. θαζνδήγεζε απφ ζθάθνο, πξφζδεζε, κέζα επηβίβαζεο/απνβίβαζεο επηβαηψλ,
θνξηνεθθφξησζε απνζθεπψλ, έιεγρνο εηζηηεξίσλ, απνζθεπψλ επηβαηψλ, θαζαξηζκφο
πδξνπιάλνπ, θ.ιπ.) θαη ηα αλψηαηα/θαηψηαηα φξηα ηνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
I.

Γηα ηελ πξψηε πηήζε ηεο εκέξαο θάζε εμππεξεηνχκελνπ απφ 20€ έσο 100€.
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II.

Γηα ηηο επφκελεο πηήζεηο ηνπ ίδηνπ εμππεξεηνχκελνπ εληφο ηεο εκέξαο ίδην
πνζφ, ζην νπνίν ν θνξέαο δχλαηαη λα παξέρεη έθπησζε αλάινγα κε ην
ζπλνιηθφ αξηζκφ πηήζεσλ.

Οη αλσηέξσ παξάκεηξνη ππεηζέξρνληαη ζε κία εμίζσζε ππνινγηζκνχ θφζηνπο πηήζεο
κε πδξνπιάλν ε νπνία είλαη:
(
πνπ

⁄

(

)

)

: Σν θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ

: Σν θφζηνπο ηνπ leasing
: Σν θφζηνο ησλ πηιφησλ
: Σν θφζηνο ηειψλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ (δειαδή πξνζζαιάζζσζεο, παξακνλήο
θαη ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πηήζεσλ ησλ πδαηνδξνκίσλ)

3.5.1.3 Υξεζηκνπνίεζε ινγηζκηθνύ ArcGIS
Σν πην εμεηδηθεπκέλν θαη δηαδεδνκέλν γεσγξαθηθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ (GIS)
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ είλαη ην ArcGIS. Απνηειεί κία νινθιεξσκέλε
ζπιινγή απφ πξντφληα ινγηζκηθνχ GISπνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο επειημία. Δίλαη
κία πιαηθφξκα γηα δηαδηθαζίεο ρσξηθήο αλάιπζεο, δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη
απεηθφληζεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παληνχ ζε επηρεηξήζεηο,
ζην desktop, κέζσ serversθαζψο θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. Μπνξεί αθφκε θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζπειάζεη onlineππεξεζίεο. Σν Δζληθφ Μεηζφβην
Πνιπηερλείν δηαζέηεη άδεηεο ρξήζεηο γηα ην ΑrcGISθαη γη απηφ ην ιφγν
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Σέινο, φια ηα δεδνκέλα
πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα, φπσο νη ειιεληθνί ιηκέλεο πνπ
εμππεξεηνχλ θξνπαδηέξα, νη εηαηξίεο θξνπαδηέξαο θαη ηα δξνκνιφγηα ηνπο ζηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα πξνζηέζεθαλ ζην ινγηζκηθφ ArcGISθαη κε ηε βνήζεηα θάπνησλ
εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ (ζα πεξηγξαθνχλ ζην επφκελν βήκα)
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.
Σν χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), γλσζηφ επξέσο θαη σο «G.I.S.»
Geographic Information Systems, είλαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ
(spatialdata) θαη ζπζρεηηζκέλσλ ηδηνηήησλ. ηελ πην απζηεξή κνξθή ηνπ είλαη έλα
ςεθηαθφ ζχζηεκα, ηθαλφ λα ελζσκαηψζεη, απνζεθεχζεη, πξνζαξκφζεη, αλαιχζεη θαη
παξνπζηάζεη γεσγξαθηθά ζπζρεηηζκέλεο (geographically - referenced) πιεξνθνξίεο.
ε πην γεληθή κνξθή, έλα ΓΠ είλαη έλα εξγαιείν "έμππλνπ ράξηε", ην νπνίν
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνηππψζνπλ κηα πεξίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θφζκνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθά εξσηήζεηο ρσξηθνχ ή πεξηγξαθηθνχ
ραξαθηήξα (αλαδεηήζεηο δεκηνπξγεκέλεο απφ ην ρξήζηε), λα αλαιχζνπλ ηα ρσξηθά
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δεδνκέλα (spatialdata), λα ηα πξνζαξκφζνπλ θαη λα ηα απνδψζνπλ ζε αλαινγηθά
κέζα (εθηππψζεηο ραξηψλ θαη δηαγξακκάησλ) ή ζε ςεθηαθά κέζα (αξρεία ρσξηθψλ
δεδνκέλσλ, δηαδξαζηηθνί ράξηεο ζην Γηαδίθηπν).
Ζ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ζεκαίλεη φηη θάζε νληφηεηα δεδνκέλσλ
ζρεηίδεηαη κε ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν θαη αλαθέξνληαη ζε κηα
ηνπνζεζία ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Ο ρψξνο, ηνλ νπνίν αληηπξνζσπεχνπλ ηα
δεδνκέλα, κπνξεί λα είλαη έλα ζεκείν , κηα γξακκή ή κηα πεξηνρή. Σα δεδνκέλα απηά
νλνκάδνληαη δηαλπζκαηηθά (vector) θαη είλαη νξγαλσκέλα ζε ζεκαηηθά επίπεδα. Μηα
άιιε κνξθή δεδνκέλσλ απνηεινχλ απηά ζε πιέγκα (raster), ηα νπνία σζηφζν δελ
είλαη ηφζν αθξηβή.
Σα ζπζηήκαηα «GIS», φπσο θαη ηα ζπζηήκαηα «CAD», απνηππψλνπλ ρσξηθά
δεδνκέλα ζε γεσγξαθηθφ ή ραξηνγξαθηθφ ή θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΓΠ είλαη φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα ζπλδένληαη θαη κε
πεξηγξαθηθά δεδνκέλα, π.ρ. κηα νκάδα ζεκείσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο πφιεσλ
ζπλδέεηαη κε έλα πίλαθα φπνπ θάζε εγγξαθή, εθηφο απφ ηε ζέζε, πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο φπσο νλνκαζία, πιεζπζκφο θ.α.
ΣνArcGIS ηεο ESRI (Enviromental Systems Research Institute) πεξηιακβάλεη 3
εθαξκνγέοπνπ καο επηηξέπνπλ λα θηίζνπκε νινθιεξσκέλα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ: ηνλ ArcMap, ηνλ ArcCatalogθαη ην ArcToolbox.
Ο ArcMapείλαη ε βαζηθή εθαξκνγή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε θαη ηελ αλάιπζε
ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Λεηηνπξγεί ζηε βάζε ησλ layersκε ηελ εμήο defaultζεηξά:
polygons (ζηε βάζε), linesθαη points (ζηελ θνξπθή).
Ο ArcCatalogκαο επηηξέπεη λα νξγαλψλνπκε θαη λα δηαρεηξηδφκαζηε ηα γεσγξαθηθά
δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ελφο δέληξνπ (catalogtree).
To ArcToolbox πεξηέρεη πνιιά εξγαιεία γηα γεσεπεμεξγαζία (geoprocessing),
δειαδή απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ GIS (π.ρ. κνληεινπνίεζε θαη αλάιπζε
ζχλζεησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ).
Βάζε ηνπ ArcGISείλαη ηα coverages θαη ηα shapefiles. Σα coverages είλαη
γεσζρεζηαθά κνληέια δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ θαη ρσξηθά θαη ηα πεξηγξαθηθά
δεδνκέλα ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα coveragesνξίδνληαη απφ
πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ: π.ρ. γξακκηθά θαη πνιπγσληθά
featuresππάξρνπλ ζε έλα coverage καδί κε labelpoints, ticpoints (ρ-ς ζπληεηαγκέλεο
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ελφο coverage) θαη άιια featureclasses. Σα coverages
ρξεζηκεχνπλ ζε ζχλζεηεο γεσεπεμεξγαζίεο θαη ζε πξνρσξεκέλεο γεσρσξηθέο
αλαιχζεηο.
Σα shapefiles απνζεθεχνληαη ζε θαθέινπο- θάζε θάθεινο απνηειείηαη απφ ηξία
αξρεία, ηα δχν κε δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα (.shpθαη .shx πνπ απνζεθεχνπλ ηε
γεσκεηξία ησλ features) θαη ην ηξίην dBase (.dbf) πνπ πεξηέρεη ηηο ηδηφηεηεο
(attributes) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (features).
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Δθαξκνγή εξγαιείσλ γεσρσξηθήοεπεμεξγαζίαο γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ
Ζ γεσρσξηθή επεμεξγαζία είλαη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ
γηα ηελ επεμεξγαζία γεσγξαθηθψλ θαη ζπλαθψλ δεδνκέλσλ. Ζ πινπζηφηαηε γθάκα
εξγαιείσλ γεσρσξηθήο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεμαγσγή
ρσξηθήο αλάιπζεο ή γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ GISκε απηφκαην ηξφπν. Έλα
ηππηθφ εξγαιείν γεσρσξηθήο αλάιπζεο εθηειεί κία εξγαζία ζε έλα ζχλνιν
δεδνκέλσλ, φπσο κία θιάζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ
εμφδνπ. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ειιεληθά ιηκάληα θξνπαδηέξαο, ηα ιηκάληα πνπ
ζα εμππεξεηνχλ θηλήζεηο πδξνπιάλσλ θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα αθνχ εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα ArcMapηνπ ινγηζκηθνχ
ArcGIS, κε ηελ θαηάιιειε κνξθή, επεμεξγάζηεθαλ κέζσ ησλ εξγαιείσλ γεσρσξηθήο
επεμεξγαζίαο πνπ δηαζέηεη ην ArcMap.Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο
απνηππψζεθαλ γηα θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζελάξηα ζε δηαθνξεηηθνχο
ράξηεο, νη νπνίνη θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα.
3.5.1.4 Δληνπηζκόο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο
Μεηά ηνλ αμηνπνηήζηκν ρξφλν παξακνλήο ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, κία δεχηεξε
παξάκεηξνο πνπ είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηινγή ιηκέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο
πεξηεγεηηθήο εθδξνκήο κε πδξνπιάλν είλαη ε κέγηζηε απφζηαζε γηα κεηάβαζε θαη
επηζηξνθή ζην ζεκείν επίζθεςεο. Ζ κέγηζηε απηή απφζηαζε είλαη ζπλάξηεζε
δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε:
(

)

πνπ
: Μέγηζηε απφζηαζε γηα κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζην ζεκείν επίζθεςεο
:
Μέγηζηνο ζπλνιηθφο απνδεθηφο ρξφλνο ελ πηήζε γηα κεηάβαζε θαη
)
επηζηξνθή(
:
Ζ ηαρχηεηα πηήζεο ηνπ πδξνπιάλνπ
: Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο δηαδηθαζηψλ επηβίβαζεο επηβαηψλ, απνζαιάζζσζεο,
πξνζζαιάζζσζεο, απνβίβαζεο επηβαηψλ
:
Σν κέγηζην πνζφ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη έλαο επηβάηεο
θξνπαδηέξαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν
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3.5.2 Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ
ηελ πεξίπησζε απηή, ε δπλαηφηεηα ελφο επηβάηε θξνπαδηέξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη
πεξηεγεηηθή εθδξνκή(
)κε πδξνπιάλν πξνυπνζέηεη:
1. Ο ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο δηαδξνκήο ελ πινίν λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 6,5 ψξεο.
2. Να ππάξρεη ζεκείν ελδηαθέξνληνο πξνο επίζθεςε κέζσ κίαο πεξηεγεηηθήο
εθδξνκήο κε πδξνπιάλν, εληφο απνδεθηψλ νξίσλ ρξφλνπ θαη θφζηνπο πνπ
ππνινγίδνληαη κέζσ κνληέινπ θφζηνπο ζε πεξηβάιινλ GIS.
3. Να ππάξρνπλ θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη χςνο θπκαηηζκνχ πνπ λα
επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πηήζεο.
3.5.2.1 Δπαξθήο ρξόλνο παξακνλήο θξνπαδηεξόπινησλ ζηνπο Διιεληθνύο ιηκέλεο
Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ φξνπ «επαξθήο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ ζηνλ ιηκέλα» ππνινγίδεηαη ν αμηνπνηήζηκνο ρξόλνο
παξακνλήο
, φπνπ i:ν αχμσλ αξηζκφο ηεο θάζε θξνπαδηέξαο
j : ε εκέξα ηνπ έηνπο πνπ αθίρζεθε ε θξνπαδηέξα
k:ν αξηζκφο ηνπ λεζηνχ
Ο αμηνπνηήζηκνο ρξόλνο παξακνλήο πξνθχπηεη αλ απφ ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν
παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκέλα αθαηξεζνχλ νη βξαδηλέο θαη πνιχ πξσηλέο ψξεο,
ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:

πνπ :
i:
k:
j:
q:
z:

Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο θξνπαδηέξαο
Κσδηθφο αξηζκφο ηνπ λεζηνχ θξνπαδηέξαο
(k=1 έσο 40, βιέπε Πίλαθαο
3-7)
Ζ εκέξα ηνπ έηνπο πνπ ε θξνπαδηέξαiαθίρζεθε ζην λεζί k
Ζ εκέξα ηνπ έηνπο πνπ ε θξνπαδηέξα iαλαρψξεζε απφ ην λεζί k
)
Σν επφκελν λεζί ζην δξνκνιφγην ηεο θξνπαδηέξαο (
: Ώξα άθημεο ηεο θξνπαδηέξαο i, πνπ αθίρζεθε ηελ εκέξα jζην λεζί z
: Ώξα αλαρψξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο i, πνπ αλαρψξεζε ηελ εκέξα qαπφ ην λεζί
k(
= 1 έσο 23)
: Διάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ ζην λεζί, ψζηε ν
επηβάηεο λα έρεη ρξφλν γηα πεξηεγεηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλν.
Χο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ελφο επηβάηε θξνπαδηέξαο ζην ζεκείν
αλαρψξεζεο ζεσξήζεθαλ νη 2 ψξεο.
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Πξνθεηκέλνπ ην δξνκνιφγην ηεο θξνπαδηέξαο λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ρξφλνπ,
ψζηε λα κπνξεί έλαο επηβάηεο ηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη κία πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε
πδξνπιάλν ζα πξέπεη:

Ζ πεξίπησζε ππνινγηζκνχ ηνπ αμηνπνηήζηκνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ
δελ εμεηάδεηαη, δηφηη νδεγεί ζε
δηαλπθηέξεπζε ηνπ επηβάηε εθηφο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ.

3.6 Γηαηύπσζε θαη δηεξεύλεζε ζελαξίσλ
ην ηέηαξην βήκα ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο εληάζζεηαη ε δηαηχπσζε θαη ε
δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ
θξνπαδηεξφπινησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο θξνπαδηέξαο.
Αμηνπνηψληαο ηα δεχγε πξνέιεπζεο – πξννξηζκνχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν βήκα δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα δχν ζελάξηα
ζπλεξγαζίαο:



ελάξην Α: Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην
λεζί.
ελάξην Β: Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην
θξνπαδηεξφπινην επξίζθεηαη ελ πισ.

Σα ζελάξηα απηά δηεξεπλήζεθαλ γηα φια ηα παξαπάλσ δεχγε ειιεληθψλ ιηκέλσλ θαη
γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία παξαπάλσ ζελάξηα θαηαγξάθεθε ζε πφζα απφ απηά ηα
δεχγε ιηκέλσλ ζα έρεη εθαξκνγή. Σν πεξηερφκελν ησλ ζελαξίσλ ζα αλαιπζεί εθηελψο
ζηα θεθάιαηα 3.6.1 θαη 3.6.2.
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3.6.1 ελάξην Α: Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην
λεζί
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο πδξνπιάλνπ –
θξνπαδηεξφπινηνπ θαη ην θαηά πφζν απηή θαζίζηαηαη δπλαηή θαη εάλ λαη ζε πνηα
κνξθή, εμεηάζηεθαλ δχν πηζαλά ζελάξηα ζπλεξγαζίαο ηα νπνία αλαιχνληαη εθηελψο
ζηε ζπλέρεηα.
ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εμεηάδεηαη εάλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κία ζπλεξγαζία
κεηαμχ πδξνπιάλσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ επηβάηε
θξνπαδηέξαο ζε έλα πξννξηζκφ. Θεσξήζεθε φηη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζε έλαλ
πξννξηζκφ είλαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ππφ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ ν επηβάηεο θξνπαδηέξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη κία
πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε ην πδξνπιάλν.
Ζ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο πνπ ιήθζεθε ππφςε ήηαλ ε ψξα άθημεο ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ ζε θάζε ιηκέλα θαη απηφ δηφηη ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκφο ζε φηη
αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζηελ εκέξα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία
πηήζε κε πδξνπιάλν. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ ζεσξήζεθε φηη
ην πδξνπιάλν ζα πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο κέρξη θαη ηηο 20:00.
Μία δεχηεξε παξάκεηξνο ε νπνία ιήθζεθε ππφςε είλαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζε
θάζε ιηκέλα θαζψο ζεσξήζεθε φηη ππάξρεη κία ειάρηζηε ηηκή ηεο δηάξθεηαο
παξακνλήο ζε θάζε ιηκέλα θαη φηη φινη νη ρξφλνη θάησ απφ απηή ηελ ηηκή δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθνί.
Μία ηξίηε παξάκεηξνο ε νπνία ιήθζεθε ππφςε είλαη ν ρξφλνο ζπλερφκελεο
δηαδξνκήο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην πδξνπιάλν. Λφγσ ησλ εθπνκπψλ
ζνξχβνπ απφ ηνπο θηλεηήξεο θαη πξνθεηκέλνπ ν επηβάηεο λα κε λνηψζεη άβνια θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, έγηλε ε παξαδνρή φηη ν κέγηζηνο ρξφλνο ζπλερφκελεο
πηήζεο κε πδξνπιάλν (γηα κεηάβαζε θαη επηζηξνθή) είλαη κία ψξα.
Υξεζηκνπνηψληαο ην ππνινγηζηηθφ εξγαιείν πνπ πεξηγξάθηεθε ζην 3.5, απφ ηηο
αξρηθά 917 θαηαγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, εθείλεο ζηηο νπνίεο ελ ηέιεη είλαη
εθηθηή κία ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία είλαη 626.
Γηακόξθσζε δηαλπθηεξεύζεσλ θαη πξώησλ πξσηλώλ πηήζεσλ ηνπ πδξνπιάλνπ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα ηελ εηαηξία πνπ ζα ιεηηνπξγεί ηα
πδξνπιάλα είλαη ην πσο ζα θαηαλείκεη ην ζηφιν ησλ πδξνπιάλσλ ηεο ζηα ειιεληθά
λεζηά θαζψο θαη ην πσο ζα δηακνξθψζεη ην εκεξήζην πξφγξακκα ησλ πηήζεσλ γηα
θαζέλα απφ απηά. Γηα ην ιφγν ινηπφλ απηφ, έγηλε κία πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο
ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία αλαιχνληαη
εθηελψο ζηε ζπλέρεηα.

104

Κξηηήξην 1: πλνιηθόο εκεξήζηνο αξηζκόο ελ δπλάκεη πειαηώλ πδξνπιάλνπ
Έλα πξψην θξηηήξην γηα ηελ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζηφινπ ησλ πδξνπιάλσλ ζηα
ειιεληθά λεζηά είλαη ν ζπλνιηθφο εκεξήζηνο αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ
πδξνπιάλσλ ζε θάζε ειιεληθφ λεζί. Χο ελ δπλάκεη πειάηεο πδξνπιάλνπ
ραξαθηεξίδεηαη έλαο επηβάηεο θξνπαδηέξαο ν νπνίνο παξακέλεη ζην λεζί ηηο ψξεο πνπ
ην πδξνπιάλν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κία πεξηεγεηηθή εθδξνκή, δειαδή ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα 8:00-19:00. ηα πιαίζηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ γίλεηαη ε παξαδνρή
φηη ηα πδξνπιάλα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζα εμππεξεηνχλ θαζεκεξηλά έλα ζχλνιν
επηβαηψλ πνπ ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% επί ησλ εκεξήζησλ ελ
δπλάκεη πειαηψλ πδξνπιάλσλ ζε θάζε ειιεληθφ λεζί. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ
ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζεί θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη νη αηρκέο αθίμεσλ
θξνπαδηεξφπινησλ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πδξνπιάλσλ δε ζα επαξθεί
ψζηε λα θαιπθζεί ε απμεκέλε δήηεζε ηεο ψξαο αηρκήο.
Κξηηήξην 2: Αξηζκόο σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνπιάλνπ ζε θάζε ειιεληθό λεζί
Έλα δεχηεξν θξηηήξην γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ ζηφινπ ησλ πδξνπιάλσλ ζηα λεζηά ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο, είλαη ν αξηζκόο σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε θάζε έλα απφ απηά
ηα λεζηά. Ζ επηζπκία ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ηα πδξνπιάλα είλαη απηά λα
πξαγκαηνπνηνχλε πηήζεηο ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα
ζηελ εκέξα, δειαδή λα ππάξρνπλ ελ δπλάκεη πειάηεο γηα ην πδξνπιάλν ζε φιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί απηφ λα πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο (8:00-19:00).
3.6.2 ελάξην Β: Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην
θξνπαδηεξόπινην επξίζθεηαη ελ πισ
ην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζελάξην εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί ην ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έλαο επηβάηεο ηαμηδεχεη κε ην θξνπαδηεξφπινην απφ ηνλ έλαλ
πξννξηζκφ ζηνλ ακέζσο επφκελν. Ζ βαζηθή ηδέα γηα ην ζελάξην απηφ είλαη πσο ν
επηβάηεο θξνπαδηέξαο είλαη πξνηηκφηεξν λα αθηεξψζεη ην ρξφλν απηφ πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηήζεη κία πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε ην πδξνπιάλν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηεί θαη θάπνηνπο αθφκε ειιεληθνχο πξννξηζκνχο
πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δξνκνιφγην ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ αμηνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε
ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα θαη ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλεο παξακέηξνπο.
Ζ πξψηε παξάκεηξνο ε νπνία ιήθζεθε ππφςε είλαη ε ψξα αλαρψξεζεο απφ ηνλ θάζε
ειιεληθφ ιηκέλα θξνπαδηέξαο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα δξνκνιφγην κίαο εηαηξίαο
θξνπαδηέξαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην δεχγνο Μχθνλνο-αληνξίλε , ζχκθσλα κε ην
ζελάξην απηφ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα έλαο επηβάηεο λα ηαμηδέςεη κε ην πδξνπιάλν
απφ ηε Μχθνλν θαη πξαγκαηνπνηψληαο ζηάζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο
λα θαηαιήμεη ζην λεζί ηεο αληνξίλεο. Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί έλα
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ηέηνην ηαμίδη ζα πξέπεη ε ψξα αλαρψξεζεο απφ ηε λεζί ηεο Μπθφλνπ λα είλαη εληφο
ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ζηα νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πηήζε έλα πδξνπιάλν,
δειαδή απφ ηηο 7:00 έσο ηηο 19:00.
Μία αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ε νπνία ιήθζεθε ππφςε είλαη ε δηάξθεηα
δηαδξνκήο ελ πισ. Θεσξήζεθε φηη ην ζελάξην απηφ ζα έρεη εθαξκνγή ζε εθείλεο ηηο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ελ πισ δελ μεπεξλάεη ηηο 6.5 ψξεο.
Πξαγκαηνπνηψληαο έλα αθφκα θηιηξάξηζκα αιιά απηή ηε θνξά ζηε ζηήιε δηάξθεηα
δηαδξνκήο ελ πισ θξαηάκε κφλν εθείλεο ηηο ηηκέο πνπ είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηνπ 6.5.
Υξεζηκνπνηψληαο ην ππνινγηζηηθφ εξγαιείν πνπ πεξηγξάθηεθε ζην 3.5, απφ ηηο
αξρηθά 917 θαηαγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, εθείλεο ζηηο νπνίεο ελ ηέιεη είλαη
εθηθηή κία ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία είλαη 115 (ηα δξνκνιφγηα απηά είλαη ην αληνξίλεΜχθνλνο θαη ην Ζξάθιεην-αληνξίλε, ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ εμέηαζεο ησλ δξνκνινγίσλ).
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3.7 Απνηειέζκαηα
Μεηά ηε δηαηχπσζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δχν ζελαξίσλ ζπλεξγαζίαο πδξνπιάλνπθξνπαδηέξαο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα θεθάιαηα 3.6.1 θαη 3.6.2, εμήρζεζαλ νξηζκέλα
ρξήζηκα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ρσξηζηά γηα θάζε έλα
απφ ηα δχν απηά ζελάξηα.
Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην λεζί
Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζελαξίνπ Α πξνέθπςε φηη απφ ηα ζπλνιηθά 917 δξνκνιφγηα
θξνπαδηεξφπινησλ πνπ εθηειέζηεθαλ ζηελ πεξίνδν 15/6/2019-15/6/2020,ε
πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην λεζί κπνξεί λα έρεη
εθαξκνγή ζε 626 απφ απηά. Σα ειιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο ηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζηα δξνκνιφγηα απηά είλαη ηα αθφινπζα δέθα: Ζξάθιεην,
Καηάθνιν, Κέξθπξα, Κεθαινληά, Μχθνλνο, Πάηκνο, Πεηξαηάο, Ρφδνο, αληνξίλε,
νχδα. Σα λεζηά απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 3-24.
Δηθφλα 3-24: Σα λεζηά θξνπαδηέξαο πνπ έρεη εθαξκνγή ε πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε
δηάξθεηα παξακνλήο ζην λεζί

Τπνινγίζηεθαλ νη ελ δπλάκεη πειάηεο πδξνπιάλσλ (αξηζκφο απνβηβαζζέλησλ
επηβαηψλ) ζηα λεζηά απηά γηα ηελ πεξίνδν 1/8/2019-7/8/2019 θαη παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθαο 3-21:
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Πίλαθαο 3-21: Οη ελ δπλάκεη πειάηεο πδξνπιάλσλ ζηα 10 κεγαιχηεξα Διιεληθά
λεζηά θξνπαδηέξαο, Πεξίνδνο 1/8/2019-7/8/2019

Α/Α

ΝΗΙ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΤΚΟΝΟ
ΑΝΣΟΡΙΝΗ
ΠΕΡΑΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΡΟΔΟ
ΚΑΣΑΚΟΛΟ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΠΑΣΜΟ
ΟΤΔΑ

ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ
ΠΕΛΑΣΕ
ΤΔΡΟΠΛΑΝΟΤ

ΠΟΟΣΟ %
ΣΩΝ
ΑΦΙΧΘΕΝΣΩΝ
ΕΠΙΒΑΣΩΝ
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ

23.546
22.636
18.364
8.622
3.936
6.446
4.810
0
0
0

95%
96%
96%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

ΜΕΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΣΟ ΝΗΙ
(Ε ΩΡΕ)
11
10
11
12
11
6
8
0
4
0

ΠΟΟΣΟ %
ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
> 6 ΩΡΩΝ
83%
92%
89%
80%
100%
0%
100%
0%
0%
0%

Σα ειιεληθά λεζηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ ζελαξίνπ Α πξνζδηνξίζηεθαλ σο εμήο: ε θάζε έλα απφ
ηα 10 Διιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο ην
GIS δεκηνπξγήζακε κηα δψλε επηξξνήο γχξσ απφ θάζε λεζί πνπ καο δείρλεη ηε
κέγηζηε απφζηαζε πνπ κπνξεί λα δηαλχζεη ην πδξνπιάλν πξαγκαηνπνηψληαο κία
πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε αθεηεξία ην ζπγθεθξηκέλν λεζί. Θεσξψληαο φηη ην
πδξνπιάλν θηλείηαη κε ηαρχηεηα 230 km/h θαη φηη ν κέγηζηνο ρξφλνο ηνπ επηβάηε ελ
πηήζε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηελ 1 ψξα ζπλνιηθά, πξνθχπηνπλ νη δψλεο επηξξνήο γηα
θάζε λεζί σο θχθινη αθηίλαο 115 km. Αμηνπνηψληαο ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηελ
ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ [63] πξνθχπηεη φηη ε εθηηκψκελε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ δελ
ζα μεπεξλά ηελ ηάμε ησλ 150 επξψ (κεηάβαζε θαη επηζηξνθή).
ηελ εηθφλα
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Δηθφλα 3-25: Οη δψλεο επηξξνήο ησλ 10 κεγαιχηεξσλ Διιεληθψλ λεζηψλ
θξνπαδηέξαο θαη ζηνλ

Πίλαθαο 3-22 παξνπζηάδνληαη ηα ειιεληθά λεζηά καδί κε ηηο δψλεο επηξξνήο ηνπο θαη
ηνπο πηζαλνχο πξννξηζκνχο πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ κε πδξνπιάλν.
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Δηθφλα 3-25: Οη δψλεο επηξξνήο ησλ 10 κεγαιχηεξσλ Διιεληθψλ λεζηψλ θξνπαδηέξαο

Πίλαθαο 3-22: Διιεληθά λεζηά πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ εθδξνκηθνχο
πξννξηζκνχο πεξηήγεζεο κε πδξνπιάλν

ΝΗΙ ΑΦΕΣΗΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΣΑΚΟΛΟ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΜΤΚΟΝΟ

ΠΑΣΜΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΟΔΟ
ΑΝΣΟΡΙΝΗ
ΧΑΝΙΑ

ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΜΕ ΤΔΡΟΠΛΑΝΟ
ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΤΜΝΟ, ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟ, ΗΣΕΙΑ
ΖΑΚΤΝΘΟ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ,
ΠΑΣΡΑ, ΠΤΛΟ, ΚΑΛΑΜΑΣΑ
ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ
ΖΑΚΤΝΘΟ, ΚΑΣΑΚΟΛΟ,
ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΑΣΡΑ
ΑΝΔΡΟ, ΔΗΛΟ, ΤΡΟ,
ΜΗΛΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ΙΟ,
ΑΝΣΟΡΙΝΗ
ΑΜΟ, ΚΩ, ΝΑΞΟ,
ΜΤΚΟΝΟ, ΔΗΛΟ
ΑΝΔΡΟ, ΛΑΤΡΙΟ, ΝΑΤΠΛΙΟ
ΚΩ,ΤΜΗ
ΙΟ, ΜΗΛΟ, ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ
ΡΕΘΤΜΝΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Γηακόξθσζε δηαλπθηεξεύζεσλ θαη πξώησλ πξσηλώλ πηήζεσλ ηνπ πδξνπιάλνπ
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αθίμεσλ θξνπαδηεξφπινησλ γηα ηελ πεξίνδν 1/8/2019-7/8/2019 θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηα 2 θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 3.6.1 έγηλε έλαο πξνγξακκαηηζκφο
ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ησλ πηήζεσλ ηνπ πδξνπιάλνπ.
Με βάζε ην θξηηήξην 1, δειαδή ησλ αξηζκφ ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ πδξνπιάλνπ ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 3-23.
Πίλαθαο 3-23: Γηακφξθσζε δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πξψησλ πξσηλψλ πηήζεσλ ηνπ
πδξνπιάλνπ κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ #1: ΤΝΟΛΟ ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΗ ΠΔΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΠΛΑΝΟΤ
ΠΕΜΠΣΗ
1/8/2019

ΠΑΡΑΚΕΤΗ
2/8/2019

ΑΒΒΑΣΟ
3/8/2019

ΚΤΡΙΑΚΗ
4/8/2019

ΔΕΤΣΕΡΑ
5/8/2019

ΣΡΙΣΗ
6/8/2019

ΣΕΣΑΡΣΗ
7/8/2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1.664

0

1.200

3.494

0

2.016

1.912

ΚΑΣΑΚΟΛΟ

0

0

0

0

3223

3223

0

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0

0

0

0

2826

0

1984

5.361

1.200

1.442

2.272

1.664

12.322

2.150

ΠΑΣΜΟ

0

0

1664

0

0

1664

0

ΠΕΙΡΑΙΑ

5.617

4.198

2.272

1.442

2.864

0

5.299

0

0

0

0

2272

0

1664

1.664

0

1.200

3.494

0

2.016

1.912

ΜΤΚΟΝΟ

ΡΟΔΟ
ΑΝΣΟΡΙΝΗ

Με πξάζηλν ρξψκα θαίλνληαη εθείλα ηα λεζηά κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ελ δπλάκεη πειάηεο
πδξνπιάλνπ γηα θάζε εκέξα ιεηηνπξγίαο. Απφ ηνλ Πίλαθαο 3-23 πξνθχπηεη φηη ην πδξνπιάλν
ηελ 1ε, 2ε θαη 3ε εκέξα ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Πεηξαηά, , ηελ 4ε εκέξα ζην Ζξάθιεην ή
ζηε αληνξίλε, ηελ 5ε εκέξα ζην Καηάθνιν, ηελ 6ε εκέξα ζηε Μχθνλν θαη ηελ 7ε εκέξα
ζηνλ Πεηξαηά.
Με βάζε ην θξηηήξην 2, δειαδή ησλ αξηζκφ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνπιάλνπ ζε θάζε
Διιεληθφ λεζί θξνπαδηέξαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο

3-24.
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Πίλαθαο 3-24:Γηακφξθσζε δηαλπθηεξεχζεσλ θαη πξψησλ πξσηλψλ πηήζεσλ ηνπ πδξνπιάλνπ
κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πδξνπιάλνπ ζε θάζε λεζί
ΚΡΗΣΖΡΗΟ#2: ΑΡΗΘΜΟ ΩΡΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΓΡΟΠΛΑΝΟΤ
ΠΕΜΠΣΗ
1/8/2019

ΠΑΡΑΚΕΤΗ
2/8/2019

ΑΒΒΑΣΟ
3/8/2019

ΚΤΡΙΑΚΗ
4/8/2019

ΔΕΤΣΕΡΑ
5/8/2019

ΣΡΙΣΗ
6/8/2019

ΣΕΣΑΡΣΗ
7/8/2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

7

0

12

11

0

11

12

ΚΑΣΑΚΟΛΟ

0

0

0

0

7

7

0

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

0

0

0

0

7

0

10

ΜΤΚΟΝΟ

12

2

10

10

2

12

12

ΠΑΣΜΟ

0

0

2

0

0

2

0

ΠΕΙΡΑΙΑ

10

12

12

11

12

0

11

ΡΟΔΟ

0

0

0

0

11

0

11

Με πξάζηλν ρξψκα θαίλνληαη εθείλα ηα λεζηά κε ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πδξνπιάλνπ γηα θάζε εκέξα ιεηηνπξγίαο. Απφ ηνλ Πίλαθαο 3-24 πξνθχπηεη φηη ην
πδξνπιάλν ηελ 1ε εκέξα ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ, ηε 2ε εκέξα ζηνλ
Πεηξαηά, ηελ 3ε εκέξα ζηνλ Πεηξαηά ή ζην Ζξάθιεην ή ζηε αληνξίλε, ηελ 4εθαη 5εεκέξα ζην
Ζξάθιεην ή ζηνλ Πεηξαηά ή ζηε αληνξίλε, ηελ 6ε εκέξα ζηε Μχθνλν θαη ηελ 7ε εκέξα ζηε
Μχθνλν ή ζην Ζξάθιεην ή ζηε αληνξίλε.

Πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ
Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζελαξίνπ Β πξνέθπςε φηη απφ ηα ζπλνιηθά 917 δξνκνιφγηα
θξνπαδηεξφπινησλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηελ πεξίνδν 15/6/2019-15/7/2020, ε πεξηήγεζε κε
πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζε κφιηο 115 απφ απηά
(ηα δξνκνιφγηα απηά είλαη ην αληνξίλε-Μχθνλνο θαη ην Ζξάθιεην-αληνξίλε, ηα νπνία
επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ εμέηαζεο ησλ δξνκνινγίσλ) . Σα
Διιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δξνκνιφγηα απηά είλαη ηα αθφινπζα
3: Ζξάθιεην, Μχθνλνο, αληνξίλε. Σα λεζηά απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 3-26.
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Δηθφλα 3-26: Σα ειιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο ζηα νπνία έρεη εθαξκνγή ε πεξηήγεζε
κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ

Σα ειιεληθά λεζηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ ζελαξίνπ Β πξνζδηνξίζηεθαλ σο εμήο: Ζ απφζηαζε
κεηαμχ Μπθφλνπ θαη αληνξίλεο ζε επζεία γξακκή είλαη 115 km. ε κία ψξα
ζπλνιηθά ην πδξνπιάλν δηαλχεη απφζηαζε 230 km. Έζησ Α ν ιηκέλαο ηεο Μπθφλνπ
θαη Β ν ιηκέλαο ηεο αληνξίλεο. Άξα (βιέπε Δηθφλα 3-27) ζεσξνχκε φηη ν κεγάινο
άμνλαο ηεο έιιεηςεο είλαη ηα 115 km.
Δηθφλα 3-27: Τπνινγηζκφο κηθξνχ θαη κεγάινπ άμνλα ηεο έιιεηςεο
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√

Σν

ζπκβνιίδεη ην κηθξφ άμνλα ηεο έιιεηςεο. Δπνκέλσο γλσξίδνληαο ηηο ηηκέο θαη

ηνπ κηθξνχ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ άμνλα θαηαζθεπάζακε ηελ έιιεηςε γηα ην
δξνκνιφγην Μχθνλνο-αληνξίλε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-28.

Δηθφλα 3-28: Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθδξνκηθέο πηήζεηο κε
πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε αθεηεξία ηε Μχθνλν, πξννξηζκφ
ηε αληνξίλε θαη κέγηζην ζπλνιηθφ ρξφλν ελ πηήζε, 2 ψξεο

Σα Διιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ εθδξνκηθνχο πξννξηζκνχο γηα
πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν κε αθεηεξία ην ιηκάλη ηεο Μπθφλνπ θαη ηεξκαηηζκφ ζην ιηκάλη ηεο
αληνξίλεο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα είλαη ηα εμήο επηά: Άλδξνο,
Γήινο, χξνο, Μήινο, Πάξνο, Νάμνο, Ίνο.
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Σν επφκελν δξνκνιφγην ζην νπνίν έρεη εθαξκνγή ε πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη ην Ζξάθιεην-αληνξίλε. Ζ απφζηαζε ηνπ Ζξαθιείνπ απφ ηε
αληνξίλε ζε επζεία γξακκή κεηξήζεθε κέζσ ηνπ GIS θαη είλαη 130 km. ε κηζή ψξα

ηαμηδηνχ κε πδξνπιάλν ε απφζηαζε πνπ δηαλχεηαη είλαη 115 km. Άξα σο κεγάιν
άμνλα ηεο έιιεηςεο ζεσξνχκε ηα 130 km.
Υξεζηκνπνηψληαο ππζαγφξεην ζεψξεκα θαη πάιη ππνινγίδνπκε θαη πάιη ην y.
√

Σν

ζπκβνιίδεη ην κηθξφ άμνλα ηεο έιιεηςεο. Δπνκέλσο γλσξίδνληαο ηηο ηηκέο θαη

ηνπ κηθξνχ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ άμνλα θαηαζθεπάζακε ηελ έιιεηςε γηα ην
δξνκνιφγην Ζξάθιεην-αληνξίλε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-29.
Δηθφλα 3-29: Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθδξνκηθέο
πηήζεηο κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ(κε αθεηεξία ην Ζξάθιεην θαη
πξννξηζκφ ηε αληνξίλε)

Δηθόλα 3-28

Σα Διιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ εθδξνκηθνχο πξννξηζκνχο γηα
πεξηήγεζε κε πδξνπιάλν κε αθεηεξία ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεξκαηηζκφ ζην ιηκάλη
ηεο αληνξίλεο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα είλαη ηα εμήο επηά: Ρέζπκλν,
Άγηνο Νηθφιανο, εηεία, Ίνο, Πάξνο, Νάμνο.
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4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απφ ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπλεξγεηψλ πδξνπιάλσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ
πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Σα Διιεληθά λεζηά θξνπαδηέξαο γηα ην έηνο 2018 θαηέγξαςαλ 3.410 αθίμεηο
θξνπαδηεξφπινησλ θαη 4.788.642 επηζθέςεηο επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σν γεγνλφο απηφ
θαηαδεηθλχεη ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε θξνπαδηέξα ζηελ ηνπξηζηηθή
βηνκεραλία ηεο Διιάδαο. Ζ θξνπαδηέξα ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάηαζε
ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θξνπαδηέξαο κεκνλσκέλα αιιά θαη ζηελ αλάηαζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο θαζψο γηα ην έηνο 2018 ηα θαζαξά έζνδα απφ ηελ θξνπαδηέξα αλήιζαλ ζε
384 εθαηνκκχξηα επξψ. Σα δέθα Διιεληθά ιηκάληα θξνπαδηέξαο πνπ θαηέγξαςαλ ηε
κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα θξνπαδηέξαο γηα ην έηνο 2018 είλαη ηα αθφινπζα:
Πεηξαηάο (961.632 επηζθέςεηο επηβαηψλ), αληνξίλε (749.286 επηζθέςεηο επηβαηψλ),
Κέξθπξα (735.832 επηζθέςεηο επηβαηψλ), Μχθνλνο (702.256 επηζθέςεηο επηβαηψλ),
Καηάθνιν (468.046 επηζθέςεηο επηβαηψλ), Ζξάθιεην (297.929επηζθέςεηο επηβαηψλ),
Ρφδνο (237.808 επηζθέςεηο επηβαηψλ), Κεθαινληά (144.074 επηζθέςεηο επηβαηψλ),
νχδα (139.944 επηζθέςεηο επηβαηψλ), Πάηκνο (103.126 επηζθέςεηο επηβαηψλ).
Σν πδξνπιάλν είλαη έλα λέν κέζν πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξψηεο
πηήζεηο ηνπ κέζα ζην 2020. Οη δχν εηαηξείεο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ
ηα πδαηνδξφκηα θαη ζπλεπψο ηα πδξνπιάλα είλαη ε εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα
θαη ε εηαηξία Διιεληθά Τδξνπιάλα. Ζ εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα αλακέλεηαη λα
ιεηηνπξγήζεη 28 πδαηνδξφκηα θαη ηα πδξνπιάλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ηα
Dornier Seastar CD2 ρσξεηηθφηεηαο 12επηβαηψλ. Ζ εηαηξία Διιεληθά Τδξνπιάλα
αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη 14 πδαηνδξφκηα θαη ηα πδξνπιάλα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη είλαη
ηα Dornier Seastar CD2 θαη ηα DHC-6 TwinOtter
ρσξεηηθφηεηαο 19 ζέζεσλ.
ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζπλεξγεηψλ πδξνπιάλνπ θαη θξνπαδηέξαο
εμεηάζηεθαλ δχν πηζαλά ζελάξηα ζπλεξγαζίαο θαη πξνέθπςαλ ηα αλάινγα
ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε έλα απφ απηά. Γηα ην πξψην ζελάξην, απηφ ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο πεξηεγεηηθψλ εθδξνκψλ κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα
παξακνλήο ζην λεζί, πξνέθπςε φηη ην 54% ησλ δξνκνινγίσλ θξνπαδηέξαο (πνπ
αληηζηνηρεί ζε 48.068 επηβάηεο θξνπαδηέξαο) έρνπλ δηάξθεηα παξακνλήο ζηα
ειιεληθά λεζηά κεγαιχηεξε απφ 6 ψξεο. Σα ειιεληθά λεζηά πνπ κπνξνχλ λα
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απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ πεξηεγεηηθψλ
εθδξνκψλ είλαη ηα αθφινπζα 10: Ζξάθιεην, Καηάθνιν, Κέξθπξα, Κεθαινληά,
Μχθνλνο, Πάηκνο, Πεηξαηάο, Ρφδνο, αληνξίλε, νχδα. Με αθεηεξία θάπνην απφ ηα
10 απηά λεζηά νη ελδηάκεζνη πηζαλνί πξννξηζκνί ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηζθεθζεί ν
επηβάηεο κε ην πδξνπιάλν είλαη 23. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη ηα Υαληά, ε
Καιακάηα, ε Ζγνπκελίηζα, ε Μήινο, ε Πάξνο, ην Ναχπιην, ε άκνο, ε Κσο θαη
κέζσ απηψλ ησλ 8 κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηεγεηηθέο εθδξνκέο θαη ζηνπο
ππφινηπνπο 15. Γηα ην δεχηεξν ζελάξην, απηφ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πεξηεγεηηθψλ
εθδξνκψλ κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην θξνπαδηεξφπινην επξίζθεηαη ελ
πισ, παξαηεξήζεθε φηη κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλν ζηα εμήο δχν δξνκνιφγηα
θξνπαδηέξαο: Μχθνλνο-αληνξίλε θαη Ζξάθιεην-αληνξίλε. Με αθεηεξία ηε
Μχθνλν θαη ηειηθφ πξννξηζκφ ηε αληνξίλε νη πηζαλνί ελδηάκεζνη πξννξηζκνί ηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα επηζθεθζεί ν επηβάηεο κε ην πδξνπιάλν είλαη νη αθφινπζνη:
Άλδξνο, Γήινο, χξνο, Μήινο, Πάξνο, Νάμνο, Ίνο. Με αθεηεξία ην Ζξάθιεην θαη
ηειηθφ πξννξηζκφ ηε αληνξίλε νη πηζαλνί ελδηάκεζνη πξννξηζκνί ζηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα πεηάμεη ν επηβάηεο κε ην πδξνπιάλν είλαη νη εμήο: : Ρέζπκλν, Άγηνο
Νηθφιανο, εηεία, Ίνο, Πάξνο, Νάμνο.
Σέινο, κεηά ηε δηεξεχλεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 1ε εβδνκάδα ηνπ
Απγνχζηνπ (1/8/2019-7/8/2019) δηαπηζηψζεθε φηη θαη ηα 2 θξηηήξηα γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλπθηεξεχζεσλ θαη ησλ πξψησλ πξσηλψλ πηήζεσλ
ηνπ πδξνπιάλνπ, καο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην πδξνπιάλν πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηελ ελ δπλάκεη δήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ζα πξέπεη λα
αιιάδεη ιηκέλα ιεηηνπξγίαο θαη δελ κπνξεί λα παξακέλεη ζηνλ ίδην ιηκέλα γηα πνιιέο
εκέξεο.
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5 ΔΗΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ
Έλα αθφκε ζελάξην ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί είλαη ε πξνζζήθε ελφο αθφκα
ελδηάκεζνπ ιηκέλα ζην δξνκνιφγην ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη
εηαηξίεο θξνπαδηέξαο εκπινπηίδνπλ ην δξνκνιφγην ηνπο κε έλα αθφκε ειιεληθφ λεζί,
δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηβάηεο ηνπο λα απνιαχζνπλ φιεο ηηο
νκνξθηέο ελφο κεζνγεηαθνχ πξννξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα έλα θξνπαδηεξφπινην πνπ
πεξηιακβάλεη ζην δξνκνιφγην ηνπ ην ηαμίδη Μχθνλνο – αληνξίλε ζα κπνξνχζε λα
πξνζζέζεη ζαλ ελδηάκεζν πξννξηζκφ ηνπ ην λεζί ηεο Πάξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηβάηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κία πεξηεγεηηθή εθδξνκή κε
πδξνπιάλν είηε μεθηλψληαο απφ ηελ Μχθνλν θαη θαηαιήγνληαο ζηελ Πάξν (1ν ζθέινο
ηνπ ηαμηδηνχ), είηε μεθηλψληαο απφ ηελ Πάξν θαη θαηαιήγνληαο ζηε αληνξίλε (2ν
ζθέινο ηνπ ηαμηδηνχ). ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήηαλ
δχζθνιε ε αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζελαξίνπ, θαζψο απαηηείηαη ζεηξά ζπλεληεχμεσλ
κε ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο, κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα
απνηππσζεί ε επίδξαζε πνπ ζα είρε ε πξνζζήθε ηνπ ελδηάκεζνπ ιηκέλα ζηα
πξνγξάκκαηα ησλ εηαηξεηψλ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ιηκέλσλ.
ε φηη αθνξά ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε κία κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζα
κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε δπλακηθφ, έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί
λα επηθαηξνπνηνχληαη απηφκαηα. Δπηπξφζζεηα, ην πεξηβάιινλ ηνπ GISζην νπνίν
αλαπηχρζεθε ην ππνινγηζηηθφ εξγαιείν κπνξεί κέζσ θάπνησλ βειηηψζεσλ λα δίλεη
ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη κφλνο ηνπ ην λεζί αθεηεξίαο, ην θφζηνο θαη
ηελ εκβέιεηα ηεο πηήζεο κε πδξνπιάλν θαη απηνκάησο λα δεκηνπξγείηαη ε δψλε
επηξξνήο πνπ λα ηνπ εκθαλίδεη φινπο ηνπο πηζαλνχο πξννξηζκνχο.
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