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Δςσαπιζηίερ
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη ην πέξαο ησλ πξνπηπρηαθώλ κνπ
ζπνπδώλ ζηε ζρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ πνιπηερλείνπ, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ ηνπο αλζξώπνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδώλ κνπ.
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ ,θ. Μπαιιή Αζαλάζην,
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ ηνκέα Μεηαθνξώλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ζρνιήο
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε, ζε πξώην ζηάδην, λα ζπκκεηέρσ ζην
δηαγσληζκό ηνπ Βξαβείνπ Μεηαθνξώλ «Γεκήηξηνο Σζακπνύιαο» ηνπ ΔΔΤΜ θαη ζε δεύηεξν
ζηάδην ζηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη ζπλερείο ζπκβνπιέο ηνπ
θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαθόξσλ ζεκάησλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο.
Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νκάδα πνπ ζπκκεηείρακε καδί ζην πιαίζην ηνπ
δηαγσληζκνύ
«Γεκήηξηνο Σζακπνύιαο», (ηαζόπνπιν ππξίδσλ, Καξαθσλζηαληίλνπ
Καιιηόπε, Απνζηνιόπνπιν Βαζίιε) γηα ηνλ έλα ρξόλν δνπιείαο πνπ πεξάζακε καδί θαζώο θαη
γηα ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ πιηθό από ην βξαβείν ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ
εξγαζίαο. Δηδηθέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ θ. Καζζεινύξε Γεώξγην, Τπνςήθην Γηδάθησξ ηνπ
ηνκέα Μεηαθνξώλ γηα ηελ ζπλερή βνήζεηα θαη ζπλδξνκή ηνπ ζηελ επίιπζε δηαθόξσλ ηερληθώλ
δεηεκάησλ.
Κιείλνληαο, ην κεγαιύηεξν επραξηζηώ ην νθείισ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο γνλείο κνπ Γεώξγην
θαη νθία θαη ηα αδέξθηα κνπ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη θαηαλόεζε πνπ έδεημαλ ζε
όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ, ζηεξίδνληαο κε ζε θάζε βήκα θαη δπζθνιία.
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Πεπίλητη
Σίηλορ: «Μνληεινπνίεζε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ ζην
Αηγαίν»
Φοιηηηήρ: Πεηξνπιάθεο Εαραξίαο
Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηε δηεξεύλεζε κηαο ελαιιαθηηθήο δνκήο γηα ηηο
αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο
ζηελ πεξηνρή ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ. Σν πθηζηάκελν ζύζηεκα
δηαξζξώλεηαη κε δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ιηκέλεο ηηο Αηηηθήο θαη εμππεξεηνύλ πνιιά
λεζηά κέζσ θπθιηθώλ ηαμηδηώλ. Απνηέιεζκα ηεο δνκήο απηήο είλαη νη ζεκαληηθνί ρξόλνη
δηαδξνκήο ηδηαίηεξα γηα ηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ δξνκνινγίνπ. Γηα
ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο δηεξεπλάηαη ε δνκή δηθηύνπ θεληξηθώλ θόκβσλ
θαη αθηηληθώλ ζπλδέζεσλ (hub and spoke). ε έλα ηέηνην ζύζηεκα νη ξνέο ησλ κεηαθηλνύκελσλ
κνλάδσλ ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξνπο θεληξηθνύο θόκβνπο θαη έπεηηα κνηξάδνληαη
ζε πεξηθεξεηαθνύο θόκβνπο κέζσ κηθξόηεξσλ αθηηληθώλ ζπλδέζεσλ επηηπγράλνληαο κηθξόηεξν
θόζηνο θαη ρξόλν κεηαθνξάο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δνκήο δηθηύνπ θόκβσλ-αθηίλσλ εμεηάζηεθε ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη
ζπιιέρζεθαλ αλαιπηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηνύλ ηα λεζηά
ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηαρύηεηα, ρσξεηηθόηεηα), ηα πθηζηάκελα
δξνκνιόγηα ησλ αθηνπιντθώλ εηαηξεηώλ θαζώο θαη ζηνηρεία επηβαηηθήο θίλεζεο γηα ην 2016.
ηε ζπλέρεηα, αλαπηύρζεθε έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο κε ζθνπό ηελ αλαπαξάζηαζε 2
ζελαξίσλ, ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ζελαξίνπ ηεο δνκήο θόκβσλ-αθηίλσλ. Σνπο
ζπληειεζηέο εηζόδνπ ηνπ κνληέινπ απνηεινύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο:
επηβηβάζεηο/απνβηβάζεηο επηβαηώλ ζηνπο ιηκέλεο, κεηξών Πξνέιεπζεο-Πξννξηζκνύ (πνπ
εθηηκήζεθε κέζσ κνληέινπ βαξύηεηαο), ηα δξνκνιόγηα αθηνπιντθώλ εηαηξηώλ θαη ε
ρσξεηηθόηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πινίσλ. Σν κνληέιν επηζηξέθεη ζαλ κεηαβιεηέο εμόδνπ ηνλ
ρξόλν ηαμηδίνπ θάζε πξνζνκνηνύκελνπ επηβάηε, ην δξνκνιόγην πνπ εμππεξεηήζεθε θαη αλ απηό
ήηαλ ε πξώηε, δεύηεξε θιπ επηινγή ηνπ θαζώο θαη ηα ζπλνιηθά κίιηα πνπ δηέλπζαλ ηα πινία θαη
ην αληίζηνηρν θόζηνο θαπζίκνπ, ηνλ αξηζκό ησλ επηβαηώλ πνπ κεηέθεξαλ ζε θάζε ζθέινο ηνπ
δξνκνινγίνπ θιπ. Από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εμόδνπ πξνέθπςε όηη κε ηελ εθαξκνγή
ηεο δνκήο θόκβσλ-αθηίλσλ κεηώζεθε ν ρξόλνο κεηάβαζεο ζηα πην κηθξά θαη απνκαθξπζκέλα
λεζηά (Αζηππάιαηα, Πάηκνο, θα) από 168 έσο 406 ιεπηά, ελώ ζηα θεληξηθά λεζηά (Πάξνο,
ύξνο) δεκηνπξγήζεθε κηθξή ρξνληθή επηβάξπλζε ηεο ηάμεσο ησλ 60-70ιεπησλ.
Λέξειρ κλειδιά: Αθηνπινϊθέο ζπλδέζεηο, Νόηην Αηγαίν, Αθηνπινΐα, Πξνζνκνίωζε, Hub and
Spoke
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Abstract
Title: « Optimization of maritime services in the South Aegean Region »
Student: Petroulakis Zacharias
This thesis investigates an alternative system network for the maritime services in the South
Aegean Region. The existing network is organized in circled based trips which have as origin
points the main Attica ports. Due to the nature of this system significant delays occur in most of
the trips especially at the end of the string routes. In order to resolve these delays the Hub and
Spoke network is investigated. Hub and Spoke network is a network where the main flows of
transportation units are transported to a main hub and then spoke connections forward the units
to their desired destination. By this way, lower transport costs and time is succeeded.
In order to organize the existing network in the Hub and Spoke form, data was collected
referring to the total vessels fleet that service the islands of South Aegean, vessel’s
characteristics (vessel speed and capacity) the exact routes and the travel demand of 2016. To
visualize the two scenarios (hub and spoke and existing network) an agent-based model was
developed. As inputs of the model are the travel demand data, Origin-Destination Matrix (O-D
matrix was predicted using a gravity model), the routes of vessels and their capacity. The model
outputs are travel time for each agent, the route that serviced each agent and the information
whether that route was agent’s first choice, the total number of miles that vessels covered and the
fuel cost. Also it returns as output the number of agents that was serviced in each leg of the
routes. After data analyzing it was shown that the hub and spoke network referred to lower travel
times for the most isolated island (Astypalaia, Patmos) and slightly increased in centered located
islands. For the isolated islands the decrease of time ranged from 168 minutes to 406, and the
increase of centered located islands ranged from 60-70 minutes.
Key words: Sea Services, North Aegean, Maritime, Optimization, Hub and Spoke, Agent Base
Simulation
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ
1.1 Ελληνικά νηςιά και ακτοπλοαα
Ζ Διιάδα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθηνπινΐα ιόγσ ηεο εηδηθήο κνξθνινγηθήο ηεο
δηάξζξσζεο. Με πεξηζζόηεξα από 220 θαηνηθεκέλα λεζηά ρξίδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαζώο
παξνπζηάδεη έληνλν λεζησηηθό ραξαθηήξα ,γεγνλόο πνπ ηε δηαρσξίδεη από ηα ππόινηπα
επξσπατθά θξάηε. Οη θύξηεο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη είλαη 4: Ζ Πεξηθέξεηα
Ννηίνπ θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, ε Πεξηθέξεηα Ηνλίνπ Πειάγνπο, θαη ε Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.
(Εικόνα 1-1).
Δικόνα 1-1

Υάπηηρ απεικόνιζηρ ηηρ Δλλαδικού σώπος μεηαθοπικών ςποδομών.

Θεςςαλονίκθ

Καβάλα
Καςτοριά
Κοηάνθ

Αλεξανδροφπολθ

Θάςοσ

αμοκράκθ

IoanninaZ
akinthos
Λιμνοσ

IoanninaZ
akinthos
Ιωάννινα

Κζρκυρα

Zakinthos

κιάκοσ
Αλόννθςοσ
κόπελοσ

Άκτιον

Μυτιλινθ

κφροσ

Χίοσ
Άραξοσ
Κεφαλλονιά

άμοσ

Ακινα

Ανδροσ
Κζα

Ικαρία

Σινοσ

Ζάκυνκοσ
Κφκνοσ
Καλαμάτα

φροσ
Πάροσ

ζριφοσ ίφνοσ
Κίμωλοσ

Mutili
ni Πάτμοσ
Μφκονοσ
Νάξοσ
Αμοργόσ

Κοσ
Μιλοσ

Φολζγανδροσ

Λζροσ

Κάλυμνοσ

Αντίπαροσ

Κϊσ
Αςτυπάλαια
Mutili φμθ
ni
Νίςυροσ

αντορίνθ

Ρόδοσ
Κάςτελλόριηο

Κφκθρα

Κάρπακοσ

Χανιά
Ηράκλειο

θτεία

Κάςοσ

(Ηδία επεμεξγαζία, ινγηζκηθό ArcGIS)

Σα λεζηά ζαλ νληόηεηεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία ηόζν ζε επίπεδν
ραξαθηεξηζηηθώλ (κέγεζνο, πιεζπζκόο) όζν ζε επίπεδν απηνλνκίαο (νηθνλνκία, ζπλδέζεηο θιπ).
Σα κηθξόηεξα λεζηά έρνπλ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία θαη πνζόηεηα θπζηθώλ πόξσλ, κηθξόηεξε
αγνξά, δηάζπαξηε ζε κηθξόηεξεο θνηλόηεηεο θαη απνκνλσκέλε από θεληξηθέο αγνξέο.
Γεκηνπξγείηαη έηζη ζρέζεο εμάξηεζεο από ηα κεγαιύηεξα λεζηά ιόγσ έιιεηςεο απηνλνκίαο θαη
ππεξεζηώλ, γελλώληαο έηζη θαη ηελ αλάγθε γηα ζπρλέο κεηαθηλήζεηο. Έλα αθόκε βαζηθό
ραξαθηεξηζηηθό ησλ λεζηώλ είλαη ε ζηελή ζρέζε κε ηελ Διιεληθή αθηνπινΐα θαζώο ε
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πνιπλεζηαθή δνκή ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο δεκηνύξγεζε από πνιύ λσξίο ηελ αλάγθε
ηαθηηθήο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ. [1]
Ο πνιπλεζηαθόο απηόο ραξαθηήξαο απαηηεί έλα εθηελέο δίθηπν ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθώλ
ζπλδέζεσλ/ππεξεζηώλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ δελ είλαη αληαπνδνηηθή ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο.
Μόλν έλα κηθξό πνζνζηό ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμύ λεζηώλ, θαζώο θαη κεηαμύ λεζηώλ θαη ιηκέλσλ
ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε άκεζεο/απεπζείαο ζαιάζζηεο ή αεξνπνξηθέο
ζπλδέζεηο. Οη ππόινηπεο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη έκκεζα κέζσ
Αζελώλ/Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο ή ηνπηθώλ θέληξσλ όπσο ε Ρόδνο. Μηα καηηά ζε έλαλ πίλαθα
αθηνπιντθώλ δξνκνινγίσλ (αξθεί γηα λα δηαπηζηώζεη θαλείο όηη ε εμππεξέηεζε ησλ
πεξηζζόηεξσλ ειιεληθώλ λεζηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε θπθιηθά ηαμίδηα (π.ρ. ζύλδεζε
Ραθήλαο κε ύξν, Σήλν θαη Μύθνλν) κε απνηέιεζκα ν ρξόλνο δηαδξνκήο γηα ηα ηειεπηαία ζηε
ζεηξά λεζηά λα επηβαξύλεηαη ζεκαληηθά.
Δικόνα 1-2 Πίνακαρ απεικόνιζηρ ζςνδέζευν Σήνος.

(Ιδία επεξεπγαζία ζηοισείων από ηο Τποςπγείο Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ, 2017)

Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνύο
είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ ηα κηθξά απνκαθξπζκέλα
λεζηά αιιά θαη γεληθόηεξα ε ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία κεηώλνληαη δξαζηηθά νη αθίμεηο
θαη αλαρσξήζεηο ησλ ηνπξηζηώλ. Ζ κεγάιε αύμεζε ηεο θίλεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα λεζηά
ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, αθνινπζνύκελε από κία έληνλε θαζίδεζε ηνπο ρεηκεξηλνύο, δειώλεη
κηα έληνλε επνρηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αθηνπιντθνύ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. Παξάιιεια ζε
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ζπλδπαζκό κε ηηο ζπρλά ππεξβνιηθέο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη από ηηο λαπηηιηαθέο
εηαηξείεο γηα δηαηήξεζε ησλ γξακκώλ όιν ην ρξόλν, είλαη κηα βαζηθή γελεζηνπξγόο αηηία
πνιιώλ εθ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρόιεζαλ ηελ Διιεληθή αθηνπινΐα ηα ηειεπηαία ρξόληα.
ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηα δξνκνιόγηα δελ ζπκθέξνπλ νηθνλνκηθά ηηο αληίζηνηρεο ζαιάζζηεο ή
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Οη
γξακκέο απηέο αλαθέξνληαη σο άγνλεο γξακκέο ή αιιηώο γξακκέο δεκόζηαο ππεξεζίαο. Καηά
θαλόλα, νη γξακκέο απηέο αθνξνύλ δξνκνιόγηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ λεζηώλ θαη ε εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη κε ζύλαςε ζπκβάζεσλ
αλάζεζεο [2]. Οη ζπκβάζεηο απηέο επηδνηνύληαη από ην Γεκόζην. Αληίζηνηρα ηζρύνπλ θαη γηα ηηο
αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο [3]. Ζ κείσζε ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ γηα επηδνηήζεηο ηνλ
ηειεπηαίν ρξόλν νδήγεζε ζε πεξηνξηζκέλε ππνβνιή πξνζθνξώλ κε απνηέιεζκα λα κελ
εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάιεςε κεηαθνξηθώλ ππεξεζηώλ γηα πνιιέο ζαιάζζηεο θαη
αεξνπνξηθέο άγνλεο γξακκέο. Έλαπζκα ινηπόλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε πξνζπάζεηα γηα
θαηαλόεζε θαη βειηίσζε
ησλ αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
κνληεινπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

1.2 Διερεγνηςη εναλλακτικών δομών οργάνωςησ του ακτοπλοΰκογ δικτγου
Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη όιν θαη εληνλόηεξα ε αλαδήηεζε λέσλ δνκώλ γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκαηηθώλ θαη ησλ επηβαηηθώλ κεηαθνξώλ. Κπξηόηεξνη ιόγνη είλαη ε
επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαζώο θαη ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηεο αθηνπινΐαο ην νπνίν είλαη
επκεηάβιεην ζε κε ζηαζκηθνύο παξάγνληεο (νηθνλνκηθή θξίζε, ηηκή πεηξειαίνπ θιπ). ‘Έηζη
ηίζεηαη ην εξώηεκα θαηά πόζν εύθνιν είλαη λα εθαξκνζζεί κηα δνκή πνπ ειαρηζηνπνηεί ην
θόζηνο κεηαθνξάο, απμάλεη ηηο ξνέο κεηαθεξόκελσλ νκάδσλ θαη επηηξέπεη ζπρλόηεξεο θαη πην
πνηνηηθέο ζπλδέζεηο.
Δικόνα 1-3 Γομή ζςζηήμαηορ κόμβυν- ακηίνυν
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Έλα ζύζηεκα hub and spoke (Εικόνα 1-3), δειαδή έλα ζύζηεκα «θόκβσλ θαη αθηίλσλ»
πεξηιακβάλεη θέληξα, πνπ είλαη ζεκεία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, θαη θόκβνπο, πνπ απνηεινύλ
ζεκεία κεηεπηβηβάζεσλ /κεηαθνξηώζεσλ. Αθηηληθέο δηαδξνκέο ζπλδένπλ ηα κηθξά πεξηθεξεηαθά
απηά θέληξα κε ηνπο θόκβνπο, ελώ νξίδνληαη θαη δηαδξνκέο κεηαμύ ησλ θόκβσλ. Οη δηαδξνκέο
απηέο ζεσξνύληαη θύξηεο δηαδξνκέο, ελώ νη αθηηληθέο δεπηεξεύνπζεο. Σα θέληξα παξαιαβήο θαη
παξάδνζεο ζεσξνύληαη ζεκεία πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ, αληίζηνηρα. Σν ζύζηεκα απηό
νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ππάξρνπλ πνιιέο ηνπνζεζίεο γύξσ από έλα θεληξηθό ζεκείν
ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαθηλεζνύλ θνξηία ή λα κεηαθηλεζνύλ επηβάηεο. Δπηπιένλ ηα
πεξηθεξεηαθά θέληξα, ελδέρεηαη λα ηξνθνδνηνύλ κε ηε ζεηξά ηνπο άιια κηθξόηεξα παξόκνηα
θέληξα, δεκηνπξγώληαο έηζη ηνπηθά ζπζηήκαηα.
Hub and spoke και εμποπεςμαηικέρ μεηαθοπέρ
Σν ζύζηεκα θόκβσλ-αθηίλσλ πξσηνεκθαλίζηεθε ζην ρώξν ηεο λαπηηιίαο θαηά ηηο δεθαεηίεο
1980-1990, δεκηνπξγώληαο κηα ξαγδαία αύμεζε ζηα πνζνζηά ησλ αγαζώλ πνπ κεηαθέξνληαλ κε
εκπνξεπκαηνθηβώηηα. Σελ πεξίνδν εθείλε άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαη ν αληαγσληζκόο θαζώο
ππήξρε ε αλάγθε αλαδήηεζεο ηνπ νηθνλνκηθά απνδνηηθόηεξνπ δξνκνινγίνπ γηα ηα πινία πνπ
κεηέθεξαλ ηα εκπνξεπκαηνθηβώηηα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ηα κεγάια πινία κεηαθνξάο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (mother ships) λα θηλνύληαη πεξηζζόηεξν ζηηο θεληξηθέο εκπνξηθέο
γξακκέο θαη λα πξνζεγγίδνπλ ιηγόηεξν ζπρλά ηα κηθξόηεξα πεξηθεξεηαθά ιηκάληα. Ζ
ηξνθνδόηεζε απηώλ γηλόηαλ κε κεηαθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε κηθξόηεξα πινία (feeder
ships). Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαθκή ησλ κηθξώλ παξαδνζηαθώλ ιηκέλσλ θαη ηελ
αλάδεημε λέσλ νη νπνίνη είραλ ηε δπλαηόηεηα ππνδνρήο ησλ κεγαιύηεξσλ πινίσλ αιιά θαη
θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Σα ιηκάληα απηά άξρηζαλ λα
ιεηηνπξγνύλ σο hubs.
Έηζη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην ζύζηεκα απηό εθαξκόδεηαη ζεσξώληαο έλα κεγάιν θεληξηθό
ιηκάλη (hub) κε θαηάιιειεο ππνδνκέο, θαη γύξσ ηνπ κηθξόηεξα ιηκάληα, ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο
πεξηνρήο, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κέζσ ηνπ θεληξηθνύ. Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη
ζρεδηαζκέλα λα ρξεζηκνπνηνύλ κεγαιύηεξε παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ή ηαρύηεξα νρήκαηα ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, κεηώλνπλ ην κέζν θόζηνο κεηαθνξώλ αλά ρηιηόκεηξν ή ην
ζπλνιηθό ρξόλν παξάδνζεο (σο ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο).

1.3 κοπβσ, ςτβχοσ και διάρθρωςη τησ εργαςίασ.
Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε κηαο ελαιιαθηηθήο δνκήο γηα ηηο
εμππεξεηήζεηο ησλ αθηνπιντθώλ κεηαθνξώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αηγαίνπ, θαη πώο απηή,
πξνθαιεί κεηαβνιέο ζε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ρσξεηηθόηεηα ησλ πινίσλ, ε θαηάιεςε
ιηκεληθώλ ππνδνκώλ, ε πξνζβαζηκόηεηα θαη πνηόηεηα εμππεξέηεζεο. Γηα ηελ αλάγθε απηήο ηεο
αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πξόγξακκα πξνζνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα κνληεινπνηεζνύλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ, κε ζηόρν ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ζύγθξηζε 2 βαζηθώλ ζελαξίσλ
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(πθηζηάκελε θαη θόκβσλ-αθηίλσλ). ε επόκελν βήκα αθνινύζεζε αλάιπζε ησλ αλσηέξσ
δεηθηώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πώο κεηαβιήζεθαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ πνηόηεηα εμππεξέηεζεο θπξίσο ησλ
επηβαηώλ.
πλεπώο ινηπόλ ηα επόκελα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ πεξηιακβάλνπλ:
Σν 2ν θεθάιαην ην νπνίν αθνξά ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη ρσξίδεηαη ζε 2 ελόηεηεο.
ηελ πξώηε ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα θόκβσλ- αθηίλσλ θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ,
ελώ ζηε δεύηεξε πεξηγξάθνληαη πξνζεγγίζεηο πξνζνκνίσζεο ζε ζπζηήκαηα κεηαθνξώλ.
Σν 3ν θεθάιαην όπνπ δηαξζξώλεηαη αξρηθά ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ, παξαηίζεληαη όια
ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ζπιιέρηεθαλ ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. ηε
ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην πθηζηάκελν αθηνπιντθό δίθηπν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ζηόινο
αθηνπιντθώλ εηαηξεηώλ, ιηκεληθέο ππνδνκέο θιπ), ελώ παξάιιεια επηζεκαίλνληαη
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζρεηηδόκελεο κε ηελ δηαδηθαζία δξνκνιόγεζεο. ην ηέινο ηνπ
θεθαιαίνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά όια ηα εξγαιεία πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο
παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ή λα πξνζεγγηζηνύλ νξηζκέλα
δεδνκέλα ( κεηξών πξνέιεπζεο – πξννξηζκνύ, ζέζε θεληξηθνύ θόκβνπ θιπ) .
Σν 4ν θεθάιαην, ζην νπνίν αθνινπζεί ε αλάπηπμε ησλ 2 βαζηθώλ ζελαξίσλ. Σν 1ν ζελάξην
αλαπαξηζηά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνέθπςαλ από ην
θεθάιαην 3. Σν 2ν ζελάξην πξνζνκνηώλεη ην ζύζηεκα ηνπ δηθηύνπ κε ηε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ,
κε όιεο ηηο γξακκέο δειαδή λα ζπγθεληξώλνληαη ζην θεληξηθό θόκβν όπσο απηόο πξνέθπςε από
ην p-median. Σέινο, αθνινπζεί ε δηεξεύλεζε ελόο ζπλδπαζηηθνύ ζελαξίνπ νπνύ δηαηεξείηαη ε
δνκή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ (δνκή θπθιηθώλ ηαμηδηώλ) όκσο κε δπλαηόηεηεο 2 θόκβσλ.
Κόκβνη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε Πάξνο, όπσο πξνέθπςε θαζώο επίζεο θαη ε Κσο πνπ
επηιέρζεθε απζαίξεηα.
Σν 5ν θεθάιαην, όπνπ παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα όπσο απηά εμήρζεζαλ από ηελ
δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο κε εζηίαζε ζηε κεηαβνιή δεηθηώλ πνπ επεξεάδνπλ, ζπρλόηεηεο
δξνκνιόγησλ, πξνζβαζηκόηεηα, θαηάιεςεο ιηκεληθώλ ππνδνκώλ, πνηόηεηαο εμππεξέηεζεο θιπ.
Σέινο ην 6ν θεθάιαην πεξηέρεη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα,
θαη αθνξνύλ θπξίσο ηελ θαιύηεξε πξνζέγγηζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ (κεηξών πξνέιεπζεοπξννξηζκνύ, θόζηε πινίσλ), κε ζθνπό ηα εγθπξόηεξα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα.
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2

Βιβλιογραφική Επιςκβπηςη

Ζ επηβαηεγόο λαπηηιία όπσο αλαθέξζεθε, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη
βησζηκόηεηα ησλ ειιεληθώλ λεζηώλ, απνηειώληαο λνεηά ηε γέθπξα αλάκεζα ζηελ επεηξσηηθή
θαη λεζησηηθή Διιάδα. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα κέηξα πνπ
πξέπεη λα ιεθζνύλ ηόζν από ηηο ίδηεο ηηο εηαηξίεο όζν θαη από ην θξάηνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ δηαβίσζε θαη δηαηήξεζε αξθεηώλ πξνβιεκαηηθώλ γξακκώλ. Άμην αλαθνξάο είλαη ην
γεγνλόο όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν ζηόινο ησλ κεγαιύηεξσλ λαπηηιηαθώλ εηαηξηώλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ έρεη κεησζεί πεξίπνπ 50% [4].
Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο θηλήζεηο γηα ηνλ νξζνινγηζκό ησλ γξακκώλ,
έπξεπε λα αλαπαξαζηαζεί ην ζύζηεκα θαη λα θαηαγξαθνύλ νη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ. Λόγσ ηεο
ηδηαίηεξεο κνξθνινγηθήο δνκήο ηεο Διιάδαο δελ ππήξρε αληίζηνηρε πεξίπησζε ηόζν ζε
επξσπατθό όζν θαη παγθόζκηό επίπεδν. Οη κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ζθνπό ηελ
αληίιεςε θαη θαηαλόεζε βαζηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ, ελώ παξάιιεια
αλαπηύζζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία κεηξήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ νη δείθηεο πνπ
αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλήζεσλ.
Αλαιπηηθόηεξα ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ νη κειέηεο θαη νη δεκνζηεύζεηο πνπ αθνινπζνύλ
πξνζεγγίδνπλ ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θόκβσλ-αθηίλσλ, ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο θαη
ησλ κνληέισλ, ελώ γίλεηαη θαη κηα κηθξή αλαθνξά ζε ζεκαηνινγία πνπ πεξηέρεη θάπνηα ηερληθά
ζέκαηα.
Hub Location problem
Σν ζύζηεκα hub and spoke ζπκβαηηθά αλαθέξεηαη θαη σο Hub Location problem (HLP). Σν
ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. ύκθσλα
κε ηνλ Sibel (Sibel et al 2006), νη δεκνζηεύζεηο ζρεηηθά κε ηα πξόβιεκα εύξεζεο ηνπ θεληξηθνύ
θόκβνπ (HLP) αθνινύζεζαλ απμεηηθή ηάζε. πγθεθξηκέλα ην 1990,4 κόιηο ρξόληα κεηά ηελ
πξώηε δηαηύπσζε ηνπ O’Kelly (O’Kelly,1986) νη ζπλνιηθέο δεκνζηεύζεηο πνπ αθνξνύζαλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ κόιηο 10. Σν δηάζηεκα 1991-1995 αληίζηνηρα αλήιζαλ ζε 17,ηελ
επόκελε ηεηξαεηία 1996-2001 ν αξηζκόο ησλ δεκνζηεύζεσλ απμήζεθε ζε 27, ελώ ηε ρξνληά
2001 μεπέξαζαλ ηηο 50 (52 ζπλνιηθά). ηελ εξεπλά ηνπ ν Sibel (5).
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν O’Kelly ήηαλ ν πξώηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην αληηθείκελν
ιόγσ ηνπ όηη αηζζαλόηαλ όηη ππάξρεη θελό αλάκεζα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κνληέισλ πνπ
αθνξνύζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαθηλνύκελσλ θαη ηε δηαδηθαζία εύξεζεο ηεο ηδαληθήο
ηνπνζεζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ κεηαθνξώλ. Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο
κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο κεηαθηλνύκελσλ ( travel behavior models) γηλόηαλ κε ηε ζεώξεζε όηη
νη εγθαηαζηάζεηο πξνζθνξάο (supply facilities) ήηαλ δεδνκέλεο, κε ζθνπό λα ππνινγίδεηαη ζηε
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ζπλέρεηα ε δήηεζε πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ππνινγηζκνί γηα ηελ
εύξεζε ησλ βέιηηζησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνύζαλ ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά
ζεσξνύζαλ δεδνκέλεο ηηο θηλήζεηο ησλ ξνώλ θαη όηη απηέο δελ ζα αιιάμνπλ.
Ο O’Kelly ζέιεζε λα δείμεη όηη νη 2 απηέο ζεσξίεο αιιειεπηδξνύλ, θαη αιιάδνληαο ηα δεδνκέλα
δήηεζεο/πξνζθνξάο ή ηηο ππνδνκέο επέξρεηαη αιιαγή ζην ζύζηεκα. Δμέηαζε ινηπόλ 2
πεξηπηώζεηο, όπνπ ε πξώηε αθνξά έλα ζύζηεκα κε έλα θύξην θόκβν (single hub network), ελώ ε
δεύηεξε έρεη ηελ εηζαγσγή θαη δεύηεξνπ θόκβνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην
πξώην ζύζηεκα πξνζεγγίδνπλ ηε ζεσξία ηνπ Weber ζεσξία ειάρηζηνπ θόζηνπο [6], κε
απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απαηηνύκελσλ δηαδξνκώλ θαη έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ζε
πνιιαπινύο ηνκείο όπσο ησλ κεηαθνξώλ, επηθνηλσληώλ θιπ. Σν ζύζηεκα κε ηνπο 2 θόκβνπο
ιόγσ πνιππινθόηεηαο δελ έβγαδε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο
ηνπ ζηαδηνδξνκίαο ζπλέρηζε ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο πνπ παξνπζίαζε ώζηε λα
δηεπξύλεη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη λα επηιύεη πην ζύλζεηα πξνβιήκαηα [7], [8], [9].
Μεηά ηελ πξώηε δηαηύπσζε ηνπ O’Kelly, αξθεηνί εθάξκνζαλ θαη αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηελ
δηαδηθαζία ώζηε λα ηελ πξνζαξκόζνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ εθάζηνηε
δηθηύσλ. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ εμέιημε ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ν Campbel (Campbel,1992) ν
νπνίνο μερώξηζε θαη αλέιπζε 4 βαζηθνύο ηύπνπο ηνπ πξνβιήκαηνο: α) the p-median problem, β)
the uncapacitated facility location problem, γ) the p-center problem θαη δ) covering problems
[10]. Κάζε έλαο από ηνπο ηύπνπο ρξεζηκνπνηείηαη εθόζνλ πιεξνύληαη θάπνηεο ζπλζήθεο,
δίλνληαο έηζη θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ν ηύπνο β) δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ ηύπν
α) όηαλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο πηζαλώλ θόκβσλ θαη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε
ησλ πηζαλώλ θόκβσλ κε κε αξλεηηθά ζηαζεξά θόζηε.
Λόγσ ηεο δνκήο θαη ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ από ηηο ειαρηζηνπνηήζεηο ησλ
ζπλδέζεσλ, ην ζύζηεκα hub and spoke εθαξκόζηεθε ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία
έρεη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αεξνκεηαθνξέο
θαη ηελ αθηνπινΐα.
Σν 2011 δηεξεπλήζεθε ε ρξήζε ηεο δνκήο hub and spoke ζε δίθηπν ζρνιηθώλ ιεσθνξείσλ ζηελ
πεξηνρή Wonkwang (Kim J, 2001). Σν παλεπηζηήκην Wonkwang απαζρνινύζε 48 ιεσθνξεία ζε
2 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Α θαη Β) μνδεύνληαο 1.8 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην ρξόλν γηα παξνρή
ππεξεζηώλ ζε ζπνπδαζηέο, εθηειώληαο δηαδξνκέο ηεο κηαο ώξαο πεξίπνπ. ηα πιαίζηα ηεο
παξαηήξεζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέθπςε όηη πεξίπνπ ην 10%
ηεο εκεξεζίσλ δηαδξνκώλ μεπεξλνύζε ηελ κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα ησλ ιεσθνξείσλ κε
απνηέιεζκα ηελ όξζηα κεηαθίλεζε. Απηό ήηαλ θαη ην θπξηόηεξν θίλεηξν γηα δηεξεύλεζε
ελαιιαθηηθώλ δνκώλ δηθηύσλ. Μεηά από εμέηαζε δηαθόξσλ ζελαξίσλ (7 ζην ζύλνιν ηνπο, κε
εθαξκνγή από 2 εσο 8 θύξησλ θόκβσλ) γηα ηελ κείσζε ησλ όξζησλ επηβαηώλ, πξνέθπςε πσο ην
δίθηπν πνπ πεξηείρε ηνπο 8 θόκβνπο νδεγνύζε ζηε κείσζε (βέιηηζηε επηινγή 8 θόκβνη) ησλ
ζηάζεσλ πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα ιεσθνξεία. Παξάιιεια ν κέζνο αξηζκόο ησλ
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κεηαθηλνύκελσλ ζπνπδαζηώλ ζηηο δηαδξνκέο κεηώζεθε αηζζεηά, κε ηελ πεξίπησζε ησλ 2
θόκβσλ λα πεξηιακβάλεη 959 θαη ηελ πεξίπησζε ησλ 8 κόιηο 240 [11].
Σα ηειεπηαία ρξόληα, ζην δίθηπν αεξνκεηαθνξώλ ηνπ δηεζλνύο αεξνδξνκίνπ Soekarno-Hatta ηεο
Ηλδνλεζίαο επηθξαηεί ζπκθόξεζε, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ. Μία από ηηο ελαιιαθηηθέο γηα ηε ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο είλαη ε αμηνιόγεζή ηνπ ζαλ έλα hub and Spoke δίθηπν (Δηθόλα 4). ύκθσλα κε
κηα πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζην λεζί Java ηεο Ηλδνλεζίαο, έρνληαο σο ζηόρν ηελ αλάιπζε ησλ
αεξνιηκεληθώλ δηθηύσλ κε βάζε ηνλ όγθν ησλ θνξηίσλ θαη ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ
δηαπηζηώζεθε κία ηαμηλόκεζε ησλ αεξνδξνκίσλ ζε ηέζζεξηο ηύπνπο: αεξνδξόκην επηβαηώλ,
εκπνξεπκάησλ, εηδηθώλ θνξηίσλ θαη κεηθηό αεξνδξόκην κεηαθνξάο επηβαηώλ θαη
εκπνξεπκάησλ. Όια ηα έμη αεξνδξόκηα ηεο Νήζνπ Java (Soekarno-Hatta Airport Σδαθάξηα,
αεξνδξόκην Juanda Surabaya, αεξνδξόκην Adi Sucipto Yogyakarta, αεξνδξόκην Adi Sumarmo
Surakarta, αεξνδξόκην Husein Sastranegara Bandung θαη Ahmad Yani Airport Semarang) γηα
ηελ εγρώξηα θαη δηεζλή πηήζε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κεηθηέο επηβαηηθέο θαη
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.
Ζ Ηλδνλεζία ζέινληαο λα αιιάμεη θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζαιάζζησλ
κεηαθνξώλ ηεο ζε αληίζηνηρν κνληέιν ελίζρπζε ηνλ ξόιν ηνπ θεληξηθνύ ιηκαληνύ ηεο
Ηλδνλεζίαο, σο εγρώξηνπ θαη δηεζλνύο ιηκέλα κε ηα εηζαγόκελα αγαζά από ηελ Δπξώπε θαη ηελ
Κίλα λα κεηαθέξνληαη κέζσ απηνύ, αιιάδνληαο ηηο απεπζείαο ζπλδέζεηο γηα δηεζλείο κεηαθνξέο
θνξηίσλ. Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα ζπλδπαζηεί κε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ, όπσο βειηίσζε ηνπ
ρξόλνπ παξακνλήο, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί πνιπεηέο πξόβιεκα ζηα ιηκάληα ηεο Ηλδνλεζίαο
(Εικόνα 2-1) [12].
Δικόνα 2-1 Σο ζύζηημα hub and spoke ζηην Ηνδονηζία.
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Αgent-based simulation
Ζ πξνζνκνίσζε, θαη εηδηθόηεξα ε πξνζνκνίσζε κε ρξήζε ‘πξνζσπηθνηήησλ’ ή ‘πειαηώλ’
(agent based), έρεη κεγάιε ηζηνξία θαη ρξήζε ζηελ αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο θνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο θαζώο επίζεο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο [13]. Σα ηειεπηαία
ρξόληα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζε εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζηελ απνηύπσζε
ξεαιηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ζελαξίσλ[14], [15], [16].
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα ήηαλ ε αλαπαξάζηαζε κέζσ πξνζνκνίσζεο ηνπ Γηεζλνύο αεξνιηκέλα
ηνπ Σνξόλην ζηνλ Καλαδά ( Hoy G.), ην νπνίν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πην πνιπάζρνιν ηεο
ρώξαο (41 εθαη. Δπηβάηεο, 450 ρηι. πηήζεηο). θνπόο ηεο δηεξεύλεζεο ήηαλ ε θαιύηεξε
θαηαλόεζε ηεο πεξίπινθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαζώο θαη ησλ
ππνζπζηεκάησλ πνπ ην πεξηβάιινπλ (Σεξκαηηθνί ζηαζκνί, ζηαζκόο αεξνπιάλσλ, ρώξνη
θαηαζηεκάησλ θιπ.). Βαζηθόο θνξκόο ηεο δηεξεύλεζεο ήηαλ ε θίλεζε αλάκεζα ζηνπο 2
ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο, θαη αθνξνύζαλ επηβάηεο θαη απνζθεπέο. πγθεθξηκέλα νη επηβάηεο πνπ
είραλ πξόζεζε γηα αλαρώξεζε εκθαλίδνληαλ ζηελ είζνδν ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ζαλ επηινγέο
είραλ α) ηελ μεθνύξαζε ζηα ζαιόληα β) λα επηζθεθηνύλ θαηαζηήκαηα γηα αγνξέο ή θαγεηό γ) λα
επηζθεθηνύλ ηνπαιέηεο. Έπεηηα αθνινπζνύζε ε δηαδηθαζία ηνπ check-in κε 2 επηινγέο(
ππάιιεινο ή απηνκαηνπνηεκέλα κεραλήκαηα) θαη δηαινγή, ελώ αθνινύζσο έπεηαη ε θάζε
ειέγρνπ, όπνπ αλαιόγσο ην ηαμίδη (πηήζε εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ) νη επηβάηεο πεξλνύζαλ
από ηηο αληίζηνηρεο πύιεο. Παξάιιεια νη απνζθεπέο πεξηιακβάλνπλ δηθέο ηνπο δηαδξνκέο από
ηελ θάζε ηνπ check-in ζην ηειηθό ζηάδην ηεο θόξησζεο ζην αεξνζθάθνο. Σέινο, νη επηβάηεο
πεξλνύλ ζηελ θάζε αλαρώξεζεο ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κόιηο ππάξρεη δηαζέζηκν
αεξνζθάθνο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο.
Όκνηα ηα ίδηα ζηάδηα αιιά αληίζεηα ζπκβαίλνπλ θαη γηα ηνπο επηβάηεο πνπ αθνξνύλ αθίμεηο.
Δμέξρνληαη δειαδή από ην αεξνζθάθνο, παξαιακβάλνπλ ηηο απνζθεπέο ηνπο θαη θηάλνπλ ζηελ
έμνδν ή αθνινπζνύλ δξαζηεξηόηεηεο κέρξη ηελ έμνδν. Κύξηνο παξάγνληαο γηα ηελ θαιύηεξε
απνηύπσζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, απνηειεί ε ζσζηή βάζε δεδνκέλσλ. ηελ
παξνύζα κειέηε ειήθζεζαλ αθξηβή ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αεξνδξνκίνπ, ηηο ώξεο παξακνλήο ζηα ηακεία έθδνζεο εηζηηεξίνπ, κέζνπο ρξόλνπο αλακνλήο
ζηα θαηαζηήκαηα ελώ γηα ηηο απνζθεπέο νη πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ από ηηο αληίζηνηρεο
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Σν ζπκπέξαζκα από ηελ έξεπλα είλαη όηη κε ζσζηή δηαδηθαζία
εγθπξόηεηαο ζηα θνκκάηηα εθηίκεζεο ην κνληέιν κπνξεί λα πξνζεγγίζεη πξαγκαηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ ζπλδεζηκόηεηα
ηόζν κηθξνζθνπηθά (επίπεδν αεξνδξνκίνπ) αιιά θαη καθξνζθνπηθά (επίπεδν ρώξαο).
Αληίζηνηρεο έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ίδηα κέζνδν γηα ηελ απόθηεζε εηθόλαο ζρεηηθά
κε ραξαθηεξηζηηθά επηβαηώλ (ζπκπεξηθνξά επηβαηώλ, πνηόηεηα εμππεξέηεζεο θιπ). Αλαθνξηθά
ν Cheng πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επηβάηε ζηελ δηαδηθαζία ηνπ checkin θαη ηεο εθθέλσζεο, ελώ ν Verma επηδίσμε λα πξνζδηνξίζεη πσο κεηαβάιιεηαη ε πνηόηεηα
εμππεξέηεζεο ηνπ επηβάηε εθαξκόδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο [17], [18], [19], [20].
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Αμηνζεκείσηε επίζεο ήηαλ ε κειέηε ηνπ Balmer (Balmer et al, 2004) γηα ηελ δηαδηθαζία
πξνζνκνίσζεο ζε κεγάιε θιίκαθα. Υξεζηκνπνηώληαο ην Mat-sim (Multi-agent transport
simulation), απνηύπσζε ηελ αηρκή πνπ εκθαλίδεηαη ηηο πξσηλέο ώξεο ζηελ κεηαθίλεζε ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο Διβεηίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Επξίρε. ην ζελάξην
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 260 ρηι. ‘πειάηεο’, νη νπνίνη είραλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (αλ δηέζεηαλ
Η.Υ, εηζόδεκα) θαη αλάγθεο γηα κεηαθίλεζε. Οη δξαζηεξηόηεηεο ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθέο
θαηεγνξίεο, α) αλ βξίζθνληαη ζηε δνπιεηά ή β) αλ βξίζθνληαη ζπίηη, πξάγκα πνπ ζα
πξνζδηνξίζεη θαη ηε αζρνιία ζα επηιέμνπλ, αλ γηα παξάδεηγκα βξίζθνληαη ζηε δνπιεηά κηα
πηζαλή αζρνιία είλαη ην δηάιεηκκα γηα θαγεηό. ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθαλ ηα κνηίβα πνπ ζα
αθνινπζήζεη θάζε ‘πειάηεο’, νη ρξόλνη άθημεο/αλαρώξεζεο θαη δηάξθεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη νη δηαδξνκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ώζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ηνλ ελδηαθέξνπλ.
Σν θαηλνηόκν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη όηη νη επηινγέο ησλ πειαηώλ αμηνινγνύληαη ζην ηέινο
ηεο κέξαο κε έλα ζύζηεκα πόλησλ. Έηζη αλ έλαο πειάηεο αξγήζεη λα θηάζεη ζε κηα
δξαζηεξηόηεηα ή ν ρξόλνο ηαμηδηνύ είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο ιακβάλεη αξλεηηθνύο πόληνπο.
Με βάζε απηό, ηελ επόκελε κέξα, ε δηαδηθαζία επηινγήο έρεη θαηαρσξήζεη ηελ όπνηα
θαζπζηέξεζε θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε κε ζθνπό ηελ εθπιήξσζε όζν ην
δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. Γεληθό ζπκπέξαζκα ηεο
παξνύζαο έξεπλαο ε ζπκβνιή πνπ επηθέξεη ζε κεηαθνξέο κεγάιεο θιίκαθαο, ε ρξήζε κνληέισλ
πξνζνκνίσζεο γηα ην ζρεδηαζκό κεηαθνξηθώλ ζπζηεκάησλ, ηε κείσζε ηνπ απαηηνύκελνπ
ρξόλνπ (24 ώξεο πξνζνκνηώζεθαλ ζε 3 ιεπηά) θαη ηνπ θόζηνπο αληίζηνηρα [21].
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3 Μεθοδολογικβ πλαίςιο-ανάπτυξη υπολογιςτικών εργαλείων
3.1 Μεθοδολογικβ πλαίςιο
ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθό πιαίζην πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα
εξγαζία. Ζ δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ αλαδήηεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ζθνπό είρε ηελ
εθηίκεζε ηεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο. Έηζη θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία από ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ
αθνξνύζαλ ηελ επηβαηηθή θίλεζε (επηβηβάζεηο - απνβηβάζεηο) ζηελ αξρή γηα όια ηα ιηκάληα ηεο
ρώξαο, ελώ ζηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζαξκνγή κόλν γηα ηα ιηκάληα πνπ αθνξνύζαλ ηελ πεξηνρή
δηεξεύλεζεο. Αλαθνξηθά ζπιιέρηεθαλ θαη ζηνηρεία ηνπξηζκνύ θαη εκπνξεπκάησλ πνπ όκσο δελ
αμηνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. [22]
Παξάιιεια αλαδεηήζεθαλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν.
Αηγαίνπ, ν ζπλνιηθόο ηνπο ζηόινο κε ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ηαρύηεηα, κεηαθνξηθή
ηθαλόηεηα επηβαηώλ-εκπνξεπκάησλ θιπ) θαη ην πξόγξακκα δξνκνινγίσλ πνπ αθνινπζνύλ
εβδνκαδηαία ηα πινία (αθηνπιντθή γξακκή, ζπρλόηεηεο θιπ). Γηα ηελ θαιύηεξε απνηύπσζε ηνπ
πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο αλαδεηήζεθε θαη ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ζύκθσλα κε ην νπνίν
δξνκνινγνύληαη ηα πινία θαη αλαηίζεληαη ηα δξνκνιόγηα ζηηο εθάζηνηε εηαηξίεο. εκαληηθή
πξνζζήθε απνηέιεζε ε πξνζέγγηζε, κέζσ ηνπ ‘marine traffic’, ησλ ηνπηθώλ εμππεξεηήζεσλ γηα
ηα νπνία δελ ππήξρε πιεξνθνξία ζηνλ πίλαθα ηαθηηθήο δξνκνιόγεζεο.
Έπεηηα έγηλε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνύ θαηαλάισζεο ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ πινίσλ κέζσ
βηβιηνγξαθίαο [23], [24] , [25], [26], [27] πνπ όκσο ιόγσ πνιππινθόηεηαο θαη έιιεηςεο ζηνηρείσλ
δελ εθαξκόζηεθε. Αληί απηνύ πξαγκαηνπνηήζεθε επηθνηλσλία κε ζηέιερνο αθηνπιντθήο
εηαηξίαο κε ζθνπό ηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαλάισζεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ
πινίνπ. Έηζη ην κνληέιν ππνινγηζκνύ θόζηνπο ηξνθνδνηήζεθε κε 2 βαζηθέο θαηαλαιώζεηο
θαπζίκνπ, κηα γηα ηα ζπκβαηηθά πινία θαη κηα γηα ηα γξήγνξα.
ε επόκελν βήκα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ηελ εθηίκεζε κεηαθνξηθήο δήηεζεο, ηηο
λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ζηόινο, ζπρλόηεηεο εμππεξέηεζεο, κεηαθνξηθή
ηθαλόηεηα θιπ) θαη ηηο απαηηήζεηο δξνκνιόγεζεο, ηξνθνδόηεζαλ ηε βάζε δεδνκέλσλ
πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνύλ ζην ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα, απνηέιεζαλ
ηηο κεηαβιεηέο εηζόδνπ ηνπ κνληέινπ πνπ ζε αληηζηνηρία κε ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ θόζηνπο
πινίνπ θαη ηα γξαθηθά ζε πεξηβάιινλ GIS παξνπζηάδνπλ ηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο
κνληεινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηε ζπλέρεηα ην ζύζηεκα, κεηά ηελ αλάγλσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ μεθηλά ηελ δηαδηθαζία
γέλεζεο επηβαηώλ. Οη επηβάηεο απηνί δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ( επαηζζεζία ζε
θόζηνο ή ρξόλν), εκθαλίδνληαη ζε ζπγθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν ζην ζύζηεκα θαη κε
πξνθαζνξηζκέλε αλάγθε γηα κεηαθίλεζε πνπ θαζνξίδεηαη βάζε ηεο αζξνηζηηθήο πηζαλόηεηαο κε
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γλώκνλα ην κεηξών πξνέιεπζεο – πξννξηζκνύ. Οη επηβάηεο ζα εμέιζνπλ από ην ζύζηεκα
εθόζνλ ηθαλνπνηεζνύλ νη αλάγθεο κεηαθίλεζεο ηνπο θαη θηάζνπλ ζηνλ ηειηθό ηνπο πξννξηζκό.
Αθνύ ηειεηώζεη ε θάζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα απνηειέζκαηα απνζεθεύνληαη ζε
ηύπν αξρείνπ .csv, ελώ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ηύπν αξρείνπ .xls γηα επθνιόηεξε
επεμεξγαζία. Σα δεδνκέλα πνπ εθηππώλνληαη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζώο κε κηα κηθξή
επεμεξγαζία πξνθύπηνπλ κέζνη ρξόλνη ηαμηδηνύ επηβαηώλ, αθξηβείο ρξόλνη ηαμηδηνύ όισλ ησλ
επηβαηώλ, ηα ζπλνιηθά κίιηα πνπ δηαλύζεθαλ, ηα κίιηα πνπ δηέλπζαλ ηα δηάθνξα πινία θαη ηη
θόζηνο είρε ην αληίζηνηρν ηαμίδη.
Σέινο αθνινπζεί ε αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη ζύγθξηζε ησλ ζελαξίσλ. πγθξίλνληαη νη
κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνύληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ α) ηνλ επηβάηε θαη β) ηα πινία
θαη ην ζύζηεκα.
Γηα ηνλ επηβάηε ζπγθξίλνληαη νη ρξόλνη κεηάβαζεο, αλ πήξε ηελ αξρηθή ηνπ επηινγή θαη ην
θόζηνο κεηάβαζεο ζύκθσλα κε ηελ αμία ρξόλνπ πνπ ππνινγίζηεθε γηα ηνλ θάζε επηβάηε.
Γηα ηα πινία αληίζηνηρα, ζπγθξίλνληαη ηα ζπλνιηθά κίιηα πνπ δηαλύζεθαλ, κεηαβνιέο ζηελ
εμππεξέηεζε λεζηώλ θαη αιιαγέο ζηελ πξνζβαζηκόηεηα ελώ κε πνιύ κηθξή επεμεξγαζία
εμάγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ησλ ιηκεληθώλ ππνδνκώλ (δηάγξακκα utilization).
ην ζρεδηάγξακκα ηεο εηθόλαο πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην κεζνδνινγηθό πιαίζην
ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

24

Εηθόλα 3-1 Δηαδηθαζία κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο

πιινγή ζηνηρείσλ
ηαηηζηηθά
ζηνηρεία δήηεζεο
ηνηρεία ηνπξηζκνύ
ηνηρεία
ηνπηθώλ
πλδέζεωλ

Εθηίκεζε
κεηξώνπ
πξνέιεπζεοπξννξηζκνύ
επηβαηώλ
θαη
εκπνξεπκάηωλ

Βάζε Γεδνκέλσλ

Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο, δηαζεζηκόηεηα ζηόινπ θαη
ραξαθηεξηζηηθά (κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα πινίωλ)
Δξνκνιόγηα (θπθιηθά ηαμίδηα) από/πξνο Πεηξαηά
Σνπηθά δξνκνιόγηα κεηαμύ λεζηώλ
ηνηρεία
ιεηηνπξγηθνύ
θόζηνπο πινίωλ,
ηηκή θαπζίκωλ

Μονηέλο
ςπολογιζμού
λειηοςπγικού

κόζηορ πλοίος

Ειάρηζηεο απαηηήζεηο
δξνκνιόγεζεο
(ζπρλόηεηεο ζπλδέζεηο κε
επεηξωηηθά ιηκάληα)

Αναπαπάζηαζη και
πποζομοίυζη με ηο
ππόγπαμμα Anylogic

Γπαθικά ζε
πεπιβάλλον GIS

Εμαγωγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλωλ

Αλάιπζε θαη ζύγθξηζε ζελαξίωλ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
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3.2 Πηγέσ ςυλλογήσ δεδομένων και πληροφοριών
Βαζηθόηεξν θνκκάηη ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
αθηνπινΐαο ήηαλ ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο έιιεηςεο ιεπηνκεξώλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πνηά πινία δξνκνινγνύληαη θαη ηη
δξνκνιόγην αθνινπζνύλ, έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο-εξγαιείν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ
ξεαιηζηηθή απόδνζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ. Πξώην βήκα ινηπόλ ήηαλ ε επεμεξγαζία ηνπ
πίλαθα πνπ ιήθζεθε από ηελ Διιεληθή Αθηνθπιαθή κεηά από επηθνηλσλία κε ην Τπνπξγείν
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Εικόνα 3-2) δηαθαίλνληαη νη δειώζεηο
ελδηαθέξνληνο γηα ηηο γξακκέο ην δηάζηεκα 2017-2018.
Δικόνα 3-2 Πίλαθαο δειώζεωλ ηαθηηθήο δξνκνιόγεζεο 2017-2018

(Πηγέρ: Τποςπγείο Εμποπικήρ Ναςηιλίαρ και Ελληνική Ακηοθςλακή)
ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηαθηηθήο δξνκνιόγεζεο (Εικόνα 3-2) θαη κεηά από επεμεξγαζία πνπ
έγηλε, δεκηνπξγήζακε έλα εξγαιείν ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: α) ην ζύλνιν ησλ
πινίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη β) ην δξνκνιόγην γηα ην νπνίν εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ, γ) ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ (ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ/ Η.Υ) θαη δ) ηελ πεξηνρή εμππεξέηεζεο.
ρεηηθά κε ηα δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ θαηά θύξην ιόγν θπθιηθή δνκή, θαίλεηαη λα είλαη
νξγαλσκέλα ζύκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ησλ λεζηώλ, πξάγκα πνπ ππνδειώλεη θαη ηελ
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εγγύηεηα ηνπο. Σν ζύκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ εμππεξεηείηαη από γξακκέο ηεο κνξθήο Πεηξαηάούξνο-Σήλνο-Μύθνλνο-Πάξνο-Νάμνο-Θήξα, ελώ ησλ Γσδεθαλήζσλ αληίζηνηρα κε κνξθή
Πεηξαηάο-Θήξα-Κσο-Ρόδνο.
Αθνύ θαηαγξάθεθαλ ινηπόλ ηα δξνκνιόγηα θαη θαηαρσξήζεθαλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πινίσλ (ρσξεηηθόηεηα επηβαηώλ, νρεκάησλ θιπ) κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ αθηνπιντθώλ εηαηξηώλ,
επόκελν βήκα ήηαλ λα ιεθζνύλ ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο ξνέο επηβαηώλ ζηνπο ιηκέλεο. Σέηνηα
ζηαηηζηηθά ειήθζεζαλ από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή αξρή (ΔΛΣΑΣ), θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
εμήρζελ αθνξνύζαλ ζπλνιηθνύο επηβάηεο πνπ δηαθηλήζεθαλ ζε πεξηόδνπο ηξηκήλσλ
(επηβηβαζζέληεο-απνβηβαζζέληεο) από ηνπο θπξηόηεξνπο ιηκέλεο ηεο ρώξαο.
Σέινο όζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθώλ δξνκνινγίσλ (δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ δήισζε
ηνπ πίλαθα ηαθηηθήο δξνκνιόγεζεο) έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κέζα από ην marine
traffic, όπνπ γηα κηα εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλεο ώξεο (δηάζηεκα 2-4) γηλόηαλ παξαηήξεζε ησλ
δηεξρόκελσλ πινίσλ κε ζθνπό ηελ απνηύπσζε ηνπο ειεθηξνληθά.
ηελ Δηθόλα 3-3 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην ζηηγκηόηππν ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ ησλ
θαηαγξαθώλ.
Εηθόλα 3-3 ηηγκηόηππν θαηαγξαθήο ηνπηθνύ δξνκνινγίνπ Θήξα- Πάξνο

(Πηγή: www.marinetraffic.com)
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Εηθόλα 3-4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία εκπνξεπκαηηθήο θαη επηβαηηθήο θίλεζεο
Αποβιβασθέντερ και επιβιβασθέντερ επιβάτερ, εσωτεπικού και
εξωτεπικού ακτοπλοϊαρ και ποπθμείων κατά λιμένα
Passengers disembarked and embarked, by ports (coastal - ferries
traffic)
Passengers disembarked, by ports (coastal - ferries traffic)
Έτορ 2016- Year 2016

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
ΕΠΙΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ ΑΠΟΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ ΑΠΌ Π/Κ
ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ
ΑΠΌ Π/Κ
FROM P/S C/S FROM
FROM P/S C/S
FROM M/S
ΤΝΟΛΟ
4,088,963
33,489
4,088,963
33,489
Πειραιάσ
489,390
13,116
533,683
10,537
Αίγινα
99,114
0
100,508
0
Αγία Μαρίνα Αίγινασ
0
0
0
0
Αγία Μαρίνα Αττικισ
19,083
0
20,427
0
Αγία Πελαγία
1,258
0
1,079
0
Αγία Ρουμζλθ Χανίων
139
0
161
0
Αγακονιςι
588
0
239
0
Αγιοσ Ευςτράτιοσ Λζςβου
935
0
924
0
Αγιοσ Κιρυκοσ
2,852
0
3,200
0
Αγιοσ Κωνςταντίνοσ
0
0
0
0
Αγιόκαμποσ Λάριςασ
11,727
0
11,627
0
Αγκίςτρι
6,905
0
6,351
0
Αγνϊντασ κοπζλου
0
0
0
0
Αιγιάλθ
1,222
0
1,305
0
Αιδθψόσ
18,045
0
15,784
0
Αλεξανδροφπολισ
5,882
0
5,880
0
Αλόννθςοσ
2,705
0
3,052
0
Αμμουλιανι (Νθςίσ)
5,043
0
5,347
0
Αμοργόσ
1,423
0
1,812
0
Ανάφθ
294
0
394
0
Αντίπαροσ
8,504
0
8,509
0
Αντίρριο
121,353
0
126,607
0
Αργοςτόλι
21,239
0
18,718
0
Αρκίτςα Φκιϊτιδασ
15,784
0
18,045
0
Αρκιοί Δωδεκανιςου
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0
40
0
Αςτακόσ
4,255
0
3,497
0
Αςτυπάλαια
1,006
0
1,214
0
Βακφ άμου
13,013
0
6,488
0
Βαςιλικι Λευκάδασ
0
0
0
0
Βολιςςόσ Χίου
0
0
0
0
ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
ΕΠΙΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΟΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΕΠΙΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΟΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ
ΑΠΌ Π/Κ
ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ
ΑΠΌ Π/Κ FROM ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ FROM ΑΠΌ Π/Κ FROM ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ FROM ΑΠΌ Π/Κ FROM
FROM P/S C/S FROM M/S
FROM P/S C/S
M/S
P/S C/S
M/S
P/S C/S
M/S
7,749,826
51,214
7,749,826
51,214
15,032,654
56,006
15,032,654
56,006
960,876
19,782
805,632
16,763
1,849,249
18,025
1,876,895
16,959
171,243
0
184,513
0
242,358
0
257,999
0
2,847
0
2,863
0
8,080
0
7,666
0
45,943
0
47,061
0
80,431
0
82,544
0
10,177
0
10,406
0
37,909
0
31,736
0
22,794
0
5,135
0
53,181
0
6,901
0
1,038
0
978
0
2,006
0
1,972
0
1,608
0
2,498
0
2,648
0
2,593
0
7,823
0
9,566
0
23,277
0
24,465
0
9,153
0
7,170
0
39,528
0
38,475
0
29,811
0
31,487
0
92,619
0
89,839
0
29,035
0
32,336
0
71,517
0
71,029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,745
0
2,822
0
13,473
0
13,987
0
40,270
0
42,795
0
93,536
0
96,008
0
16,626
0
13,917
0
41,008
0
42,499
0
9,191
0
11,925
0
44,841
0
42,545
0
25,175
0
24,310
0
90,540
0
93,063
0
5,003
0
7,292
0
35,237
0
35,395
0
1,191
0
1,761
0
9,363
0
9,097
0
46,173
0
46,178
0
184,649
0
184,652
0
169,269
0
184,667
0
230,090
0
7,277
0
55,658
0
57,530
0
141,019
0
146,008
0
42,795
0
40,270
0
96,008
0
93,536
0
485
0
529
0
1,305
0
1,367
0
5,324
0
4,905
0
12,647
0
13,521
0
3,092
0
6,857
0
14,521
0
15,763
0
8,965
0
11,171
0
15,289
0
15,063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203
0
115
0
1,022
0
866
0

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
ΕΠΙΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΟΒΙΒΑΘΕΝΣΕ ΕΠΙΒΑΣΕ
ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ FROM ΑΠΌ Π/Κ FROM ΑΠΌ Ε/Γ Ο/Γ FROM ΑΠΌ Π/Κ FROM
P/S C/S
M/S
P/S C/S
M/S
4,757,759
31,867
4,757,759
31,867
545,679
10,202
632,078
10,361
111,640
0
109,314
0
0
0
0
0
19,490
0
22,488
0
4,604
0
3,932
0
13,408
0
1,168
0
419
0
364
0
1,090
0
1,013
0
4,200
0
3,638
0
66
0
300
0
19,274
0
18,131
0
7,727
0
7,277
0
234
0
122
0
2,578
0
1,716
0
23,952
0
22,288
0
7,438
0
7,862
0
3,665
0
3,007
0
5,865
0
6,141
0
2,653
0
2,966
0
853
0
432
0
16,554
0
16,566
0
126,526
0
119,477
0
26,536
0
27,204
0
22,288
0
23,952
0
207
0
218
0
5,074
0
5,541
0
1,930
0
1,751
0
9,254
0
7,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Πηγή: ΕΛΣΑΣ, 2016-2017)
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3.3 Βαςικά ςτοιχεία του προςομοιωμένου ςυςτήματοσ
ην ππνθεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε όπσο απηή θαηαγξάθεθε κέζα
από ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ. Από ηελ πεξηνρή
δηεξεύλεζεο ηνπ Αηγαίνπ ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο, επηιέρζεθε ζαλ θύξηα δώλε εθαξκνγήο
ηεο ελαιιαθηηθήο δνκήο δηθηύνπ, απηή ηνπ Ν. Αηγαίνπ. Απηή ε δώλε πεξηιακβάλεη ηα
ζπκπιέγκαηα ησλ Κπθιάδσλ, ησλ Γσδεθαλήζσλ θαζώο θαη ηε λήζν ηεο Κξήηεο, ελώ
εμαηξέζεθαλ πεξηνρέο όπσο ν Αξγνζαξσληθόο γηα ιόγνπο πνπ ζα αλαθεξζνύλ ζε επόκελν
θεθάιαην. ύκθσλα κε ηελ ζύληνκε πεξίιεςε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ πξνεγήζεθε
ζηελ εηζαγσγή, ηα δξνκνιόγηα πνπ αθνινπζνύλ ηα πινία έρνπλ θαηά θύξην ιόγν θπθιηθή δνκή,
κε ιίγεο ζπλδέζεηο λα πξαγκαηνπνηνύληαη απεπζείαο. Ο θπξηόηεξνο παξάγνληαο είλαη ε
ηδηνκνξθία ησλ λεζηώλ θαζώο θαη ε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο από ηελ ρεηκεξηλή ζηε ζεξηλή
πεξίνδν, πξάγκα πνπ θαζηζηά νξηζκέλεο γξακκέο δεκηνγόλεο. Έηζη ην ζύζηεκα πνπ επηθξαηεί
βαζίδεηαη ζε γξακκέο πνπ έρνπλ ζαλ αθεηεξία ηνλ Πεηξαηά θαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε πνπ
έρνπλ ηα λεζηά, πξνθύπηνπλ ηα ζθέιε ησλ επόκελσλ πξννξηζκώλ. Παξαηεξήζεθε όηη ηα λεζηά
κε κεγάιε δήηεζε ηείλνπλ λα εμππεξεηνύληαη κε ιηγόηεξα ζθέιε ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ελώ
παξάιιεια νη ζπλδέζεηο απηέο είλαη αηζζεηά ζπρλόηεξεο. Απηό γίλεηαη επθνιόηεξα ζαθέο
θνηηώληαο ηνπο πίλαθεο ζπλδέζεσλ πνπ αθνινπζνύλ, όπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο
ζπλδέζεηο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο λεζηώλ.
Εηθόλα 3-5 πλδέζεηο λήζνπ Μπθόλνπ

(Πίνακαρ Σακηικήρ δπομολόγηζηρ, Ιδία επεξεπγαζία)
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Εηθόλα 3-6 πλδέζεηο λήζνπ Πάξνπ

(Πίνακαρ Σακηικήρ δπομολόγηζηρ, Ιδία επεξεπγαζία)
Εηθόλα 3-7 πλδέζεηο λήζνπ Άλδξνπ

(Πίνακαρ Σακηικήρ δπομολόγηζηρ, Ιδία επεξεπγαζία)
πκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη ηα λεζηά ζαλ ηε Μύθνλν, Πάξν, Νάμν θιπ έρνπλ εκθαλώο
πεξηζζόηεξεο ζπλδέζεηο ζε ζρέζε κε ηα κηθξόηεξα (Άλδξνο, Μήινο, Ακνξγόο). Δπηπιένλ νη
γξακκέο πνπ ζπλδένπλ Μύθνλν, Άλδξν, Σήλν ύξν έρνπλ ζαλ αθεηεξία ην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο,
ελώ νη γξακκέο ηεο Κέαο-Κύζλνπ ην ιηκέλα ηνπ Λαπξίνπ.
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3.3.1 Λιμένεσ και λιμενικέσ υποδομέσ.
εκαληηθό θνκκάηη ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
ιηκέλσλ, νη δηαζέζηκεο ιηκεληθέο ππνδνκέο θαζώο επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο
ελαιιαθηηθνύ κέζνπ (ύπαξμε ε όρη αεξνδξνκίνπ). ην ζύλνιν ηεο ε Διιάδα αξηζκεί 200 θαη
πιένλ ιηκέλεο, από ηνπο νπνίνπο 16 ραξαθηεξίδνληαη ιηκέλεο δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο, 16
εζληθήο ζεκαζίαο θαη 25 ιηκέλεο κείδνλνο ελδηαθέξνληνο [28]. Από απηνύο επηιέρζεθαλ, κε
θξηηήξην ηελ επηβαηηθή θίλεζε, νη 41 κεγαιύηεξνη ιηκέλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αηγαίνπ. Γηα
ηνπο ιηκέλεο απηνύο ζπιιέρζεθαλ αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά επηβαηηθήο θίλεζεο, ε ζπρλόηεηα
εμππεξέηεζεο θαη ηα αληίζηνηρα δξνκνιόγηα ησλ αθηνπιντθώλ εηαηξεηώλ, ν ρξόλνο ηαμηδηνύ
θιπ, ε γεληθή δηάηαμε ηνπ ιηκέλα κε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Google maps, (Δηθόλα 3-8) θαη
εθηηκήζεθε ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ παξαβνιήο/ πξπκλνδέηεζεο. Ζ Δηθόλα 3-9 παξνπζηάδεη έλα
απόζπαζκα ηνπ πίλαθα ησλ ππνδνκώλ θαη ρξόλσλ ηαμηδηνύ πνπ ελζσκαηώζεθε ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ.
Εηθόλα 3-8 Ληκέλαο Πάξνπ

Εηθόλα 3-9 Πίλαθαο Τπνδνκώλ θαη ρξόλωλ ηαμηδηνύ
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πκπιεξσκαηηθά δηεξεπλήζεθαλ πηζαλέο θαηαγξαθέο νξγαληζκώλ ζρεηηθέο κε ειιείςεηο ζε
ιηκεληθέο ππνδνκέο, κε ζθνπό ηελ απόθηεζε πιεξέζηεξεο εηθόλαο γύξσ από ην πεξηβάιινλ ησλ
ιηκέλσλ. Κπξηόηεξε πεγή ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ιηκεληθώλ ππνδνκώλ απνηειεί ν
Π.Δ.Π.Δ.Ν νπνύ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε ηνπ, όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ
πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε ηα ιηκεληθά ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθόηεξα. Αθνινπζνύλ
απνζπαζκαηηθά νη ζεκαληηθόηεξεο ειιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ιηκέλσλ,
ελώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη απνηέιεζαλ θξηηήξην ζηελ
κεηέπεηηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιηκέλσλ.
πλήζεηο πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε:






Σνπνζέηεζε πξνζθξνπζηήξσλ
Δθβάζπλζε ιηκελνιεθάλεο
Πξνεθηάζεηο πξνβιεηώλ (δηαπιαηύλζεηο, δίαπινη θιπ).
Αλεπαξθήο θσηηζκόο ( θαλνί εηζόδνπ, θσηηζκόο πξνβιήηαο θιπ).
Αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο από άλεκν, αλάγθε γηα ιηκελνβξαρίνλεο.

Εηθόλα 3-10 Απόζπαζμα έκθεζηρ Π.Δ.Π.Δ.Ν 2018,

(Πηγή: Π.Ε.Π.ΕΝ.)
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Γεληθόηεξα νη ιηκέλεο ζηελ Διιάδα εμππεξεηνύλ ζεκαληηθή εκπνξεπκαηηθή θίλεζε κε ηε
κεγαιύηεξε δηαθίλεζε λα γίλεηαη από πινία ηύπνπ Ro-Ro, Ferry Boat (Ro-Pax), θ.ά.
Εηθόλα 3-11 Καηεγνξίεο θνξηίνπ εζωηεξηθνύ εκπνξίνπ.

Οη θαζαξά λεζησηηθέο πεξηνρέο επηβαξύλνληαη κε πςειόηεξν θόζηνο κεηαθνξάο πξντόλησλ ελώ
ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Έηζη, ν επηβάηεο ησλ λεζηώλ βξίζθνληαη ζε
κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ επεηξσηηθώλ πεξηνρώλ θαζώο εμαξηώληαη
από ηελ ππθλόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο αθηνπιντθήο ζύλδεζεο θαη πιεξώλνπλ απμεκέλν
θόκηζηξν, γηα απηέο ηηο, πξνβιεκαηηθέο ζπρλά, ππεξεζίεο.
H αξρή ηνπ κεηαθνξηθνύ ηζνδπλάκνπ, ζηνρεύεη ζηελ θαηά ην δπλαηόλ ελαξκόληζε ηεο
ηηκνινγηαθήο επηβάξπλζεο ηνπ ρξήζηε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ κε απηή ησλ ρεξζαίσλ
κεηαθνξώλ γηα ηελ απνιαβή αλάινγεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίαο αλεμαξηήησο ηνπ
κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζε όηη αθνξά ζηε ζπρλόηεηα, ζην θόζηνο, ζην ρξόλν
κεηαθίλεζεο, ζηελ απόζηαζε πνπ ζα δηαλύζεη, θαζώο θαη ζηελ παξερόκελε πνηόηεηα. Σν
κεηαθνξηθό ηζνδύλακν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λεζησηηθώλ κεηαθηλήζεσλ θαη
ηεο ειιεληθήο αθηνπινΐαο. Ζ ζεσξία πεξί Μεηαθνξηθνύ Ηζνδπλάκνπ αλαπηύρζεθε από ηνλ
Pedersen [29] θαη εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην ηηκνινγηαθό ζύζηεκα ηεο Ννξβεγίαο [30].
Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ζε πινία ηύπνπ Ro-Ro αθνξά θπξίσο ην εζσηεξηθό εκπόξην αιιά
ππάξρνπλ θαη κεηαθηλήζεηο κεηαμύ Διιάδαο-Ηηαιίαο από ηα ιηκάληα ηεο Πάηξαο θαη ηεο
Ζγνπκελίηζαο. ην Αηγαίν, ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρνπλ ιηκάληα ζε πεξηνρέο εμόξπμεο θαη
επεμεξγαζίαο κεηαιιεπκάησλ θαη πεηξσκάησλ, όπσο ε Μήινο, ε Θήξα θαη ε Νίζπξνο. Ζ
παξνπζία ηεο COSCO ζηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα θαη
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αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε δπλακηθόηεηα ηνπ ιηκέλα νπόηε πξνβιέπνληαη ζελάξηα απμεκέλσλ
ξνώλ ζε επίπεδν εκπνξεπκάησλ ησλ πινίσλ Δ/Κ θαη ησλ πινίσλ Ro-Ro.
Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο εάλ θαη πσο ζπκβάιεη ε λαπηηιία Ro-Ro ζηελ αλάπηπμε
βηώζηκσλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, πξέπεη λα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ πινίσλ ηύπνπ ferryboats (θαη γεληθόηεξα Ro-Ro) ησλ γξακκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ ζην Αηγαίν αιιά θαη απηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε δεκηνπξγία ελόο
λένπ κεηαθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία εκπνξεπκαηηθήο
θίλεζεο ησλ θπξηόηεξσλ ιηκέλσλ ηνπ Αηγαίνπ από ηελ ΔΛΣΑΣ γηα ην έηνο 2016 (θαη ηα 4
ηξίκελα) θαη έγηλε αλάιπζε κέζσ πηλάθσλ πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ αιιά θαη κέζσ βάζεο
δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη από ηνπο θπξηόηεξνπο ιηκέλεο θαη αθηνπιντθέο γξακκέο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζην Αηγαίν.
Ζ βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο λαπηηιηαθέο γξακκέο:
o
o
o
o
o
o
Εηθόλα 3-12

ιηκέλα αλαρώξεζεο
ιηκέλα πξννξηζκνύ
απόζηαζε κεηαμύ ησλ ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ ησλ ιηκέλσλ
ρξόλνο ηαμηδηνύ
ζπρλόηεηα δξνκνινγίσλ
ηύπνο θαη κέγεζνο ηνπ ζθάθνπο (Passenger & Vessel capacity) πνπ ρεηξίδεηαη ηε
γξακκή.
Απόζπαζκα από ηελ επεμεξγαζία ηωλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ εκπνξεπκαηηθήο
θίλεζεο ηωλ ιηκέλωλ ζην Αηγαίν, γηα ην έηνο 2016
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Εηθόλα 3-13

Απόζπαζκα εθηίκεζεο πίλαθα πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ ζην Αηγαίν, από ηελ αλάιπζε
ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο ηωλ ιηκέλωλ γηα ην έηνο 2016

(Ηδία επεμεξγαζία, Πεγή ΔΛΣΑΣ)

Σα πινία Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) είλαη ζθάθε ζρεδηαζκέλα λα κεηαθέξνπλ εκπνξεύκαηα,
επηβάηεο θαη θπξίσο ηξνρνθόξα θνξηία, όπσο π.ρ. απηνθίλεηα, θνξηεγά, εκηξπκνπιθνύκελα,
ξπκνπιθνύκελα θαη ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα πνπ θηλνύληαη πάλσ ή έμσ από ην πινίν ζηνπο
δηθνύο ηνπο ηξνρνύο κε ζύζηεκα θόξην-εθθόξησζεο (θ/ε) νξηδόληηαο δηαθίλεζεο. Τπάξρνπλ
δηάθνξνη ηύπνη πινίσλ Ro-Ro, όπσο επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά (Δ/Γ-Ο/Γ) ή θνηλώο Ferry-boats
(Ro-Pax), θξνπαδηεξόπινηα, θνξηεγά-πινία (Φ/Γ) θαζώο θαη θνξηεγίδεο. Σα πινία Ro-Ro ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά απηνθηλήησλ θαη θνξηεγώλ είλαη γλσζηά
σο Pure Car Carriers (PCC). O ηύπνο Ro-Pax είλαη ην θπξηόηεξν ζθάθνο ηεο θαηεγνξίαο Ro-Ro
θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε κεηαθνξά επηβαηώλ, απηνθηλήησλ θαη εκπνξεπκάησλ. Σα
θνξηεγά πινία Ro-Ro κεηαθέξνπλ κόλν αζπλόδεπηα Η.Υ., θνξηεγά νρήκαηα, εκπνξεύκαηα,
κεραλέο, κεραλήκαηα, δέκαηα θ.ά.
ε αληίζεζε κε ηα ζθάθε Lo-Lo, δελ ρξεζηκνπνηνύλ γεξαλό γηα αλύςσζε, θόξησζε θαη
εθθόξησζε ηνπ θνξηίνπ. Σα ζθάθε Ro-Ro δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο ξάκπεο πνπ επηηξέπνπλ
ηελ απνηειεζκαηηθή θόξησζε ηνπ θνξηίνπ. Οη ξάκπεο θαη νη πόξηεο κπνξεί λα βξίζθνληαη κόλν
ζηελ πξύκλε ή ζηελ πιώξε γηα γξήγνξε θόξησζε.
Σν ζύζηεκα θ/ε κε νξηδόληηα δηαθίλεζε έρεη βξεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεκαληηθή εμέιημε θαη
εθαξκνγή. Σα πινία Ro-Ro κπνξεί λα έρνπλ πάλσ από έλα επίπεδα θόξησζεο, πνπ
επηθνηλσλνύλ κε θεθιηκέλα επίπεδα, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα κηθξνύ ζθάθνπο κεηαθνξηθήο
ηθαλόηεηνο 150 TEUs (Δηθόλα 3-14, Δηθόλα 3-15 θαη Δηθόλα 3-16) θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.
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Εηθόλα 3-14 Πινίν ηύπνπ RoRo

Εηθόλα 3-15 Πινίν ηύπνπ RoRo Ferry

Εηθόλα 3-16 Πινίν ηύπνπ RoRax Ferry

(Πηγή: 31)
3.3.2 Πλοία και ναυτιλιακέσ εταιρείεσ
Ζ επηβαηεγόο λαπηηιία, θαη ηδηαίηεξα ε αθηνπινΐα, απνηειεί μερσξηζηό θεθάιαην γηα ηελ
Διιάδα. Πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο ειάρηζηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζπλπθαλζεί ρξνληθά κε
ηελ εμέιημε ηνπ λεόηεξνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Ζ πνιπλεζηαθή δνκή ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο
δεκηνύξγεζε από πνιύ λσξίο ηελ αλάγθε ηαθηηθήο ζπγθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο πεξηνρώλ κε
ην κνλαδηθό ηόηε κέζν κεηαθνξάο πνπ επέηξεπε ηε ζύλδεζε κε απνκαθξπζκέλνπο πξννξηζκνύο,
ην πινίν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη αθόκε θαη ζήκεξα, ν ειιελόθηεηνο ζηόινο παξακέλεη ν
κεγαιύηεξνο ζηνλ θόζκν ηόζν ζε όξνπο νιηθήο ρσξεηηθόηεηαο όζν θαη ζε όξνπο ρσξεηηθόηεηαο
εθηνπίζκαηνο. Δλδεηθηηθά, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο ζηα ηέιε ηνπ 2014 -όπσο ηζρύεη άιισζηε θαη
ζήκεξα- παξέκελαλ πξώηνη ζηα δεμακελόπινηα (1.217), δεύηεξνη ζηα πινία κεηαθνξάο ρύδελ
μεξνύ θνξηίνπ (1.878) θαη δεύηεξνη, επίζεο, ζηα πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ
αεξίνπ [32].
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ύκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία [33], ν ειιελόθηεηνο ζηόινο αξηζκεί έλα ζύλνιν 5.211 πινίσλ,
ελώ ε δηεζλήο εηαηξεία εθηηκήζεσλ Vesselsvalue.com εθηηκά πσο ε αμία ηνπ εκπνξηθνύ ζηόινπ
αγγίδεη ηα επίπεδα ησλ 109 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν κεξίδην ηνπ ζηόινπ αλήιζε ζηηο
αξρέο ηνπ 2017 ζην 16,71%, έλαληη κεξηδίνπ 16,36% ην 2016 θαη κόιηο 15,53 % ζηηο αξρέο ηνπ
2009 όηαλ ε θξίζε έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ παγθόζκηα λαπηηιία. Έηζη, ζήκεξα νη Έιιελεο
πινηνθηήηεο δηαζέηνπλ ηνλ κεγαιύηεξν εκπνξηθό ζηόιν ζηνλ θόζκν, ν νπνίνο απνηειεί επί ηεο
νπζίαο θαη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο παγθόζκηαο εκπνξηθήο λαπηηιίαο.
ρεηηθά κε ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ππάξρνπλ πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο νη νπνίεο θαινύληαη
λα εμππεξεηήζνπλ ην επηβαηηθό θνηλό αθόκα θαη ζηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο.
Οη θπξηόηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη:
Minoan Lines: Ζ εηαηξεία Minoan Lines, γλσζηή θαη σο Μηλσηθέο Γξακκέο, είλαη Διιεληθή
λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ αθηνπιντθή ζύλδεζε ηνπ Ζξαθιείνπ κε ηνλ
Πεηξαηά θαη ηεο Πάηξαο κε ηελ Ηηαιία. Ζ ίδξπζή ηεο έγηλε ζην Ζξάθιεην ην 1972 ελώ ην 2008 νη
κεηνρέο ηεο εμαγνξάζηεθαλ από ηνλ Ηηαιηθό Όκηιν Γθξηκάιληη ζε πνζνζηό 88%. Γηαζέηεη 4
ζύγρξνλα πινία πνπ έρνπλ κεγάιε επηβαηηθή ηθαλόηεηα (2500 άηνκα) θαη παξέρνπλ δπλαηόηεηα
κεηαθνξάο Η.Υ θαη θνξηεγώλ.
o
o
o
o

Festos Palace: 2500 άηνκα/750 Η.Υ
Knossos Palace: 2500 άηνκα/750 Η.Υ
Olumpia Palace 2182 άηνκα/ 600 Η.Υ
Δuropa Palace 2182 άηνκα/ 600 Η.Υ

Festos Palace

Βlue Star Ferries: Ζ Blue Star Ferries, είλαη κία από
ηηο κεγαιύηεξεο Διιεληθέο αθηνπιντθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο επηβαηώλ θαη θνξηίσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ επξύηεξε Μεζόγεην. Δμππεξεηεί
δξνκνιόγηα κεηαμύ ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο (Πεηξαηάο-Κπθιάδεο, ΠεηξαηάοΚξήηε, Πεηξαηάο-Γσδεθάλεζα, Πεηξαηάο-Βνξεηναλαηνιηθό Αηγαίν). Γηαζέηεη 8 πινία πνπ κε
ρσξεηηθόηεηα άλσ ησλ 1800 αηόκσλ ελώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο Η.Υ θαη θνξηεγώλ.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Blue Star Patmos: 2000 άηνκα/430 Η.Υ
Blue Star Delos: 2400 άηνκα/430 Η.Υ
Blue Star 1: 1890 άηνκα/780 Η.Υ
Blue Star 2: 1854 άηνκα/780 Η.Υ
Blue Star Paros: 1474 άηνκα/240 Η.Υ
Blue Star Naxos: 1474 άηνκα/240 Η.Υ
Blue Horizon: 1488 άηνκα/780 Η.Υ
Blue Galaxy: 1740 άηνκα/780 Η.Υ
Blue Galaxy: 1740 άηνκα/780 Η.Υ
Superfast XII: 1821άηνκα/649 Η.Υ

Blue Galaxy
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o Golden Star Ferries: Σν Golden Star Ferries είλαη κηα ειιεληθή εηαηξεία πνξζκείσλ πνπ
εθηειεί δξνκνιόγηα από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα κέρξη ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ ζην
Αηγαίν (Πεηξαηάο-Κπθιάδεο, Ραθήλα-Κπθιάδεο). Ζ Golden Star Ferries ηδξύζεθε ην
2011 από ηνπο αδειθνύο Γηώξγν θαη Γεκήηξε ηεθάλνπ, νη νπνίνη θαηέρνπλ επίζεο ηε
λαπηηιηαθή εηαηξεία Bright Navigation. Γηαζέηεη 2 πινία πνπ έρνπλ κεγάιε επηβαηηθή
ηθαλόηεηα (1600-1800 άηνκα) θαη παξέρνπλ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο Η.Υ θαη θνξηεγώλ,
θαζώο επίζεο θαη έλα πινίν κηθξόηεξεο ρσξεηηθόηεηαο 800 αηόκσλ.
o SUPERFERRY: 1760 άηνκα/300 Η.Υ
o SUPERFERRY II: 1630 άηνκα/250 Η.Υ
o SUPERRUNNER II: 809 άηνκα/180 Η.Υ

SUPER FERRY
ANEK LINES: Ζ Αλώλπκε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Κξήηεο, γλσζηή σο ANEK Lines, είλαη
λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ εμππεξεηεί δξνκνιόγηα πινίσλ ζηελ Διιάδα ηελ Ηηαιία (ΠεηξαηάοΚξήηε, Πεηξαηάο-Κπθιάδεο-Γσδεθάλεζα-Κξήηε, Πάηξα-Ηηαιία). Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ηνλ
Απξίιην ηνπ ελώ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ´80 ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εηαηξείαο
εμαγνξάζηεθε από ην Ρεζπκληώηε ήθε Βαξδηλνγηάλλε. Γηαζέηεη 4 ζύγρξνλα πινία πνπ έρνπλ
κεγάιε επηβαηηθή ηθαλόηεηα (2500 άηνκα) θαη παξέρνπλ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο Η.Υ θαη
θνξηεγώλ ελώ παξάιιεια δηαζέηεη 5 ζύγρξνλα πινία πνπ έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κεγάιε
επηβαηηθή ηθαλόηεηα (1600+ άηνκα) θαη παξέρνπλ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο Η.Υ θαη θνξηεγώλ.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

F/B ELYROS: 1874 άηνκα/620 Η.Υ
F/B EL.VENIZELOS: 2500 άηνκα/850 Η.Υ
H/S/F OLYMPIC CHAMPION: 1833 άηνκα/670 Η.Υ
H/S/F HELLENIC SPIRIT: 1850 άηνκα/670 Η.Υ
F/B KYDON: 1750 άηνκα/703 Η.Υ
F/B KRITI I: 1500 άηνκα/650 Η.Υ
F/B KRITI II: 1500 άηνκα/719 Η.Υ
F/B PREVELIS: 927 άηνκα/310 Η.Υ
F/B ASTERION: 820 άηνκα/195 Η.Υ

PREVELIS

Seajets: Ζ εηαηξία είλαη ειιεληθή / θππξηαθή εηαηξεία αθηνπιντθώλ κεηαθνξώλ πνπ εμππεξεηεί
επηβαηεγά θαη θνξηεγά πινία ζην Αηγαίν. Ζ εηαηξεία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο 18 πινία πςειήο
ηαρύηεηαο (highspeed 38 knots) θαη εμππεξεηεί θπξίσο ηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ θαη ηεο
Κξήηεο.
o TERA JET: 2000 άηνκα/500 Η.Υ
o CHAMPION JET1: 1000 άηνκα/200 Η.Υ
40

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CHAMPION JET2: 1000 άηνκα/200 Η.Υ
SEA SPEED JET: 700 άηνκα/50 Η.Υ
MASTERJET: 700 άηνκα/85 Η.Υ
MEGAJET: 845 άηνκα/150 Η.Υ
SEAJET2: 386 άηνκα/- Η.Υ
SUPERJET: 394 άηνκα/- Η.Υ
PAROS JET: 850 άηνκα/150 Η.Υ
NAXOS JET: 700 άηνκα/75 Η.Υ
HIGH SPEED JET: 600 άηνκα/75 Η.Υ
ANDROS JET: 600 άηνκα/75 Η.Υ
BLUE POWER: 800 άηνκα/150 Η.Υ
SIFNOS JET: 500 άηνκα/- Η.Υ
AQUA JEWEL: 661 άηνκα/160 Η.Υ
AQUA BLUE: 1300 άηνκα/400 Η.Υ
TALATON: 1850 άηνκα/600 Η.Υ

TERA JET

A.N.E Κάλςμνορ: Ζ αλώλπκνο λαπηηιηαθή εηαηξεία Καιύκλησλ δηαζέηεη 3 πινία κεζαίαο
ρσξεηηθόηεηαο θαη εμππεξεηεί δξνκνιόγηα θπξίσο ηνπηθά αιιά θαη δξνκνιόγηα Γεκόζηαο
Τπεξεζίαο (Αγαζνλήζη 2 θνξέο ην κήλα). Γηαζέηεη 2 πινία ην Kalymnos Dolphin θαη ην
Kalymnos Star.
Α.Ν.Δ Μαζηισάπι: Από ην 1986 ε ΑΝΔΜ θέξλεη θνληά ηελ Κάιπκλν θαη ηελ Κσ κε ππθλά
θαζεκεξηλά δξνκνιόγηα, εμππεξεηώληαο ηνλ επαγγεικαηία, ηνλ επηζθέπηε θαη γεληθά ηνπο
θαηνίθνπο ησλ δύν απηώλ λεζηώλ. Ζ εηαηξία δηαζέηεη έλα πινίν ην Olympios Zeus.
ANMEZ FERRIES: Ζ Α.Ν.Μ.Δ.Ε ferries δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ θαη
ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο.
ΑΒΛΔΜΟΝ Ν.Δ: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ θαζώο θαη ζηηο
πνξάδεο (Γξνκνιόγην Αγ.Κσλζηαληίλνο- πνξάδεο).
AIANTAS FERRIES: Ζ εηαηξεία AIANTAS FERRIES δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Αηηηθήο εθηειώληαο δξνκνιόγηα από Φαλεξσκέλε πξνο ηε Μεγαξηθή αθηή κε ην πινίν
ΑΗΑΝΣΑ.
ΑΗΑΝΣΗ Ν.Δ: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο αιακίλαο εθηειώληαο
δξνκνιόγηα θπξίσο ηνπηθά κε ην πινίν ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΡΟΤΦΑ ΗΗ.
ΑΗΓΖΦΟ Ν.Δ. και ΑΗΓΖΦΟ ΦΔΡΡΤ Ν.Δ: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δύβνηα
θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη δηαζέηεη 4 πινία ηύπνπ Ferry Boat. Γξνκνιόγηα: ΑΓΗΟΚΑΜΠΟ
ΔΤΒΟΗΑ – ΓΛΤΦΑ ΦΘΗΧΣΗΓΟ, ΓΛΤΦΑ ΦΘΗΧΣΗΓΟ – ΑΓΗΟΚΑΜΠΟ ΔΤΒΟΗΑ.
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o
o
o
o

ΑΗΓΖΦΟ: 341 άηνκα/70 Η.Υ
ΑΗΟΛΟ: 587 άηνκα/140 Η.Υ
ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΡΗΣΔΗΓΖ: 598 άηνκα/90 Η.Υ
ΠΟΔΗΓΧΝΑ: 592 άηνκα/120 Η.Υ

ΚΑΠΔΣΑΝ
ΑΡΗΣΗΓΖ

ΑΝΓΡΟ ΦΑΣ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη εθηειώληαο δξνκνιόγηα από
Ραθήλα πξνο Κπθιάδεο ελώ πξόθεηηαη λα κεηαθεξζεί ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ινγαξηαζκό
ηεο Blue Star Ferries.
o Fast Ferries Andros: 1200 άηνκα/130 Η.Υ
o Θενιόγνο Π. : 1154 άηνκα/300 Η.Υ
o Αηθαηεξίλε Π. : 1127 άηνκα/240 Η.Υ

Αικαηεπίνη Π
ΑΝΔ Α.Δ: Ηδξύζεθε ην 1979 κε ζθνπό λα βγάιεη ην λεζί ηεο ύκεο από ηελ απνκόλσζε θαη
λα ηνλώζεη ηελ εκπνξεπκαηηθή, επηβαηηθή θαη ηνπξηζηηθή θίλεζε, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο
θαηνίθνπο λα παξακέλνπλ ζην λεζί θαη όρη λα γίλνληαη ζεξηλνί επηζθέπηεο. Πιένλ πινία ηεο
εηαηξίαο εθηεινύλ θαη δξνκνιόγηα από ηνλ Βόιν γηα
πνξάδεο θαη Αγ. Κσλζηαληίλν- πνξάδεο.
o ΤΜΖ ΗΗ: - άηνκα/-Η.Υ
o ΠΡΧΣΔΤ: - άηνκα/-Η.Υ

ΠΡΧΣΔΤ

ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΑΟΤ Α.Δ ΑΝΔΘ: Ζ ΑΝΔΘ δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο εθηειώληαο δξνκνιόγηα από
Καβάια πξνο Κεξακσηή. Γηαζέηεη 4 πινία αλνηρηνύ ηύπνπ γηα κεηαθνξά επηβαηώλ θαη Η.Υ.
o
o
o
o
o

Γξνκνιόγηα: Κεξακσηή-Καβάια
ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ: 490 άηνκα/65 Η.Υ
ΘΑΟ ΗΗΗ: 860 άηνκα/190 Η.Υ
ΘΑΟ ΗΗ: 840 άηνκα/205 Η.Υ
ΘΑΟ Η: 806 άηνκα/195 Η.Υ

ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ Ν.Δ: Ζ ΑΣΣΗΚΑ ΦΔΡΡΗ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Attica group θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ. Γηαζέηεη 4 ζύγρξνλα πινία γηα κεηαθνξά
επηβαηώλ θαη Η.Υ.
o
o
o
o

SUPERFAST I: 860 άηνκα/- Η.Υ (2.505 lane meters)
SUPERFAST II: 938 άηνκα/- Η.Υ (2.505 lane meters)
SUPERFAST XI: 1.821 άηνκα/- Η.Υ (1.915 lane meters)
SUPERFAST XII: 1.821 άηνκα/- Η.Υ (1.915 lane meters)
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ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΦΔΡΡΗ: Ζ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΦΔΡΡΗ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Δύβνηαο/Αηηηθήο εθηειώληαο δξνκνιόγηα ζύλδεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρώλ. Ζ εηαηξία
εθηειεί δξνκνιόγηα από Δξέηξηα γηα Χξσπό, Νέα ηύξα πξνο Αγ. Μαξίλα κε ην πινίν
ΠΑΝΑΓΗΑ ΠΑΡΑΒΟΤΝΗΧΝ.
ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑΚΖ: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αξσληθνύ
εθηειώληαο δξνκνιόγηα από Πόξν πξνο Γαιαηά κε ην πινίν ΝΗΚΟΛΑΚΖ Γ.
ΓΖΛΟ ΣΟΤΡ Ν.Δ: Ζ ΓΖΛΟ ΣΟΤΡ Ν.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ
Κπθιάδσλ εθηειώληαο δξνκνιόγηα από Γήιν πξνο Μύθνλν κε ην πινίν ΓΖΛΟ ΔΞΠΡΔ.
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟ ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΖ Ν.Δ.: Ζ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟ ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΖ Ν.Δ.
(DODEKANISOS SEAWAYS) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Γσδεθαλήζσλ
εμππεξεηώληαο ηηο αλάγθεο επηβαηηθήο θαη εκπνξηθήο θίλεζεο.
o ΓΧΓΔΚΑΝΖΟ ΠΡΑΨΝΣ: 280 άηνκα/9 Η.Υ
o ΓΧΓΔΚΑΝΖΟ ΔΞΠΡΔ: 337 άηνκα/6 Η.Υ
o ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΗΑΓΔΝΖ: 700 άηνκα/115 Η.Υ
ΔΛΑΦΟΝΖΟ Ν.Δ: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή λνηηναλαηνιηθά
Πεινπνλλήζνπ, ην πινίν ηεο ΔΛΑΦΟΝΖΟ εθηειεί δξνκνιόγηα από Διαθόλεζν πξνο
Πνύληα Λαθσλίαο.
HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Δ.: Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ αηγαίνπ, ηεο
αηηηθήο ησλ πνξάδσλ ηνπ Βόξεηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κξήηεο. Γηαζέηεη 18 πινία δηαθόξσλ
ηύπσλ (δειθίληα, θεξξηο θηι.) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε επηβαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ αλαγθώλ. Σα
Γξνκνιόγηα πνπ εθηεινύλ ηα πινία είλαη: Πεηξαηάο-Κπθιάδεο, Κξήηε-Κπθιάδεο,ΡαθήλαΚπθιάδεο, Πεηξαηάο-Αξγνζαξσληθόο, Αγ. Κσλζηαληίλνο-πνξάδεο, Πεηξαηάο-Βόξεην Αηγαίν.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

HIGHSPEED 7: 1156 άηνκα/- 105 Η.Υ
HIGHSPEED 4: 1010άηνκα/- 188 Η.Υ
HELLENIC HIGHSPEED: 724 άηνκα/- 165 Η.Υ
ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ: 1915 άηνκα/- 418 Η.Υ
ΝΖΟ ΑΜΟ: 2210 άηνκα/- 750 Η.Υ
ΝΖΟ ΥΗΟ: 1715 άηνκα/- 418 Η.Υ
ΝΖΟ ΡΟΓΟ: 2210 άηνκα/- 750 Η.Υ
ΑΡΗΑΓΝΖ: 2045 άηνκα/- 560 Η.Υ
ΔΞΠΡΔ ΚΗΑΘΟ: 1225 άηνκα/- 184 Η.Υ
ΔΞΠΡΔ ΠΖΓΑΟ: 1294 άηνκα/- 200 Η.Υ
FLYINGCAT 3: 342 άηνκα/- Η.Υ
FLYINGCAT 4: 441 άηνκα/- Η.Υ
FLYINGCAT 5: 342 άηνκα/- Η.Υ
FLYINGCAT 6: 337άηνκα/- Η.Υ

ΝΖΟ ΜΤΚΟΝΟ
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o ΦΛΑΨΝΓΚ ΝΣΟΛΦΗΝ ΥVII: 141 άηνκα/- Η.Υ
o ΦΛΑΨΝΓΚ ΝΣΟΛΦΗΝ ΥVIIΗ: 141 άηνκα/- Η.Υ
o ΦΛΑΨΝΓΚ ΝΣΟΛΦΗΝ ΥΥΗΥ: 141 άηνκα/- Η.Υ
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3.3.3 Φαρακτηριςτικά πλοίων ςτην περιοχή του Ν. Αιγαίου.
Από πιεπξάο λαπηηθήο αζθάιεηαο, πνηνηηθό ζεσξείηαη ην πινίν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη
λαππεγεζεί ζσζηά θαη δελ δεκηνπξγεί ζπλερή πξνβιήκαηα αληνρήο κεηά ηε δεύηεξε πεληαεηία
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα πινία πξέπεη λα λαππεγνύληαη θαηά ηξόπν πνπ λα εκπλένπλ εκπηζηνζύλε ζε
απηνύο πνπ ηα αγνξάδνπλ, ζε απηνύο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηαμηδεύνπλ θαη παξάιιεια λα
έρνπλ µηα αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 25 εηώλ, ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα
εθηεηακέλεο αληηθαηαζηάζεηο κεηαιιηθώλ ηκεκάησλ. Χο ππνβαζκηζκέλα πινία ζεσξνύληαη ηα
πινία εθείλα ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε δελ αληαπνθξίλεηαη µε ηα πξόηππα ησλ
δηεζλώλ ζπκβάζεσλ. Χο ζπκκνξθνύκελα είλαη ηα πινία ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε ηνπο
ζπκκνξθώλεηαη µε ηα δηεζλή πξόηππα. Πνηνηηθά είλαη εθείλα ηα πινία ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε
ππεξβαίλεη ηα δηεζλή πξόηππα [34].
Γηα πνιιά ρξόληα επηθξαηνύζε ε άπνςε όηη αλ απαιιάζζνληαλ νη ζάιαζζεο από ηα
ππνβαζκηζκέλα πινία, ηα απνθαινύκελα «ζαπηνθάξαβα» ή «πισηά θέξεηξα», ηόηε ζα ππήξρε
κεγαιύηεξε αζθάιεηα γηα ηνπο λαπηηθνύο, ηνπο επηβάηεο θαη ηα θνξηία. Καηά ηελ πεξίνδν απηή
θαη γηα λα δηακνξθσζνύλ αζθαιείο ζπλζήθεο ζηε λαπηηιία, αλαπηύρζεθε µε εζληθέο λνκνζεζίεο
θαη ζε δηεζλέο επίπεδν έλα εθηεηακέλν πιαίζην θαλνληζκώλ γηα ηελ αζθάιεηα θαηαζθεπήο ησλ
πινίσλ, θαη ηνλ εθνδηαζκό ηνπο µε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Οη δύν βαζηθέο ζπκβάζεηο, δειαδή ε ύκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα θαη ε
ύκβαζε γηα ηελ Πξόιεςε Ρύπαλζεο ηεο Θάιαζζαο από Πινία [36], πηνζεηήζεθαλ ηα
ηειεπηαία 50 ρξόληα από ηνλ αξκόδην Γηεζλή Ναπηηιηαθό Οξγαληζκό (International Maritime
Organization) κε ζθνπό λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη πξνιήςεσο ηεο
ζαιάζζηαο ξύπαλζεο. Με ηα κέηξα πνπ ζέζπηζαλ, έρνπλ ζπκβάιιεη ζην λα κεησζνύλ ηα λαπηηθά
αηπρήκαηα θαη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη ζπλέπεηέο ηνπο. Νεόηεξε θαη εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη
ε ύκβαζε ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηα Πξόηππα Δθπαίδεπζεο, ησλ
Ναπηηθώλ, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη κέηξα ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο
ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ [35], [36].
Οη κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ δηα κέζνπ ζαιάζζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη κε αζθάιεηα θαη δελ
απνηεινύλ θίλδπλν ξύπαλζεο ησλ ζαιαζζώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 60% ηεο παγθόζκηαο
παξαγσγήο αξγνύ πεηξειαίνπ κεηαθέξεηαη δηα ζαιάζζεο θαη όηη ην 99,98% ηεο πνζόηεηαο
θηάλεη αζθαιώο ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Πάλσ από ην 90% ησλ κεηαθνξώλ εμσηεξηθνύ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πάλσ από ην 35% ησλ κεηαθνξώλ κεηαμύ ησλ Μειώλ ηεο
πξαγκαηνπνηείηαη µε πινία.
Με βάζε όια απηά ηα ζηνηρεία πεξί πνηνηηθήο Ναπηηιίαο έγηλε πξνζπάζεηα δηάθξηζεο ησλ
Διιεληθώλ πινίσλ ζε 2 θαηεγνξίεο, ηα πνηνηηθά θαη ηα ππνβαζκηζκέλα, αλάινγα ηελ
ρξνλνινγία λαππήγεζεο ηνπο, ηηο παξνρέο ηνπο σο πξνο ην επηβαηηθό θνηλό, ηελ ηαρύηεηα θαη
ηελ πηζαλή επηζεώξεζε ηνπο. Δπηπιένλ έγηλε δηάθξηζε ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο, ηελ επηβαηηθή
ρσξεηηθόηεηα, θαη ηε ρσξεηηθόηεηα νρεκάησλ. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνπο πίλαθεο
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ππάξρνπλ αξθεηά πινία πνπ δελ δηαζέηνπλ γθαξάδ γηα ηελ κεηαθνξά νρεκάησλ, απηά αλήθνπλ
θπξίσο ζηηο θαηεγνξίεο «κηθξό/ γξήγνξν» θαη «κηθξό/αξγό» πινίν.
Εηθόλα 3-17 Καηεγνξηνπνίεζε πινίωλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ηαρύηεηα

(Ιδία επεξεπγαζία, Πηγή: Ιζηοζελίδερ ακηοπλοϊκών εηαιπειών)
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο πσο αξθεηά από απηά ηα πινία όπσο γηα παξάδεηγκα ην Express
Skopelitis (βι. Δηθόλα 3-18 ) απνηεινύλ κεγάιε βνήζεηα γηα ηα λεζηά ησλ άγνλσλ γξακκώλ πνπ
εμππεξεηνύλ, θαζώο αθόκα θαη ππό αληίμνεο
Εηθόλα 3-18 ηηγκηόηππν Express Skopelitis
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαινύληαη λα βνεζήζνπλ
ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ. Δίλαη ε δεκόζηα
ππεξεζία, ην ηαρπδξνκείν, ην παληνπσιείν, ην
θαξκαθείν, ην αξηνπνηείν, ην καλάβηθν, ην
θξενπσιείν θ.α. γηα ηνπο ιηγνζηνύο απηνύο
θαηνίθνπο.
Δπηπιένλ
αθόκα
θαη
ζε
θαηαζηάζεηο πγείαο όπνπ θάπνηνο άξξσζηνο
θάηνηθνο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε θεληξηθό
λνζνθνκείν, πινία ζαλ θαη απηό, αζρέησο ησλ
θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ζπεύδνπλ λα βνεζήζνπλ
γηα ηελ επείγνπζα κεηαθνξά.
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ύνοτη
Καηαιήγνληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ν. Αηγαίνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 8 μεγάλερ ναςηιλιακέρ
εηαιπίερ κε ζπλνιηθό ζηόλο 47 πλοίυν. Γηα ηα πινία απηά βξέζεθαλ αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία
όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (βι. Δηθόλα 3-19) ελώ ζηε ζπλέρεηα έγηλε θαη
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο κε θξηηήξην ηελ ηαρύηεηα θαη ηε ειηθία ηνπο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδνληαη ηα δξνκνιόγηα (ζεξηλή πεξίνδνο) ζύκθσλα κε ηηο αλαξηήζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ
ησλ δηάθνξσλ αθηνπιντθώλ εηαηξηώλ.

Εηθόλα 3-19

Απόζπαζκα ραξαθηεξηζηηθώλ δξνκνινγίωλ ηεο BLUE STAR FERRIES

(Ηδία επεμεξγαζία, Πεγή: ΔΛΣΑΣ)
Σέινο αλαδεηήζεθαλ από ηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηα αθξηβή ζηνηρεία πνπ αθνξνύζαλ ηα
δξνκνιόγηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πινίσλ θαζώο θαη ηηο ζπρλόηεηεο κε ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπλ
ηνπο εθάζηνηε πξννξηζκνύο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνύλ δείθηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη
πνηόηεηαο εμππεξέηεζεο.
3.3.4 Δίκτυο ακτοπλοΰκών γραμμών
Ζ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηεο ρώξαο απαηηεί έλα εθηελέο δίθηπν ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνύλ ηα λεζηά κε ηελ επεηξσηηθή ελδνρώξα. Οη αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο
πνπ εμππεξεηνύλ ην Νόηην Αηγαίν πξαγκαηνπνηνύληαη κε:
α) Ναπηηιηαθέο γξακκέο πνπ αλαρσξνύλ από κεγάια επεηξσηηθά ιηκάληα, Αζήλα (Πεηξαηάο,
Λαύξην, Ραθήλα), Θεζζαινλίθε, θιπ. Ζ εμππεξέηεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε απεπζείαο
ζπλδέζεηο (Πεηξαηάο- Ζξάθιεην) είηε κε θπθιηθά ηαμίδηα (πρ Πεηξαηάο-ύξνο-Σήλνο-ΜύθνλνοΠάξνο-Νάμνο) πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θπξίσο ζηα ηειεπηαία ζηε
ζεηξά λεζηά.
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β) Μέζσ αθηνπιντθώλ γξακκώλ πνπ αλαρσξνύλ από ιηκάληα κεγάισλ λήζσλ όπσο ε Ρόδνο (πρ
Ρόδνο-Υάιθε-Σήινο-Νίζπξνο-Κσο-Κάιπκλνο).
γ) Με ηνπηθά δξνκνιόγηα πνπ ζπλδένπλ ηα κεηαμύ ηνπο γεηηνληθά λεζηά ή ηα ζπλδένπλ κε ηα
δηνηθεηηθά θέληξα ζηα νπνία αλήθνπλ.
Ζ παξαθάησ εηθόλα (Δηθόλα 3-20Δικόνα 3-20) παξνπζηάδεη έλα ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ννηίνπ
Αηγαίνπ, ηηο θύξηεο λαπηηιηαθέο ζπλδέζεηο από ην ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά θαη ηα λεζηά πνπ
δηαζέηνπλ αεξνδξόκην. Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ λαπηηιηαθώλ ζπλδέζεσλ ηεο
ρώξαο δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ πνιιά αθηνπιντθά δξνκνιόγηα πνπ ζπλδένπλ ηα λεζηά κε
ιηκάληα ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, όκσο κόλν έλα κηθξό πνζνζηό ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνπο
ιηκέλεο ησλ λεζηώλ. Σα πεξηζζόηεξα λεζηά εμππεξεηνύληαη από θπθιηθά δξνκνιόγηα (π.ρ.
Πεηξαηάο, Πάξνο, Νάμνο, Ίνο, αληνξίλε) κε κεγάιε δηάξθεηα ηαμηδηνύ (π.ρ. Νάμνο 3,5- 6 ώξεο
αλάινγα κε ηνλ ηύπν πινίνπ, Ακνξγόο 9,5 ώξεο, ίθηλνο 10 ώξεο, Ρόδνο 15 16 ώξεο, θιπ.)
εηδηθά γηα ηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ ηαμηδηνύ, ιόγσ ησλ δηαδηθαζηώλ
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε όινπο ηνπο πξνεγνύκελνπο ιηκέλεο / λεζηά (ειιηκεληζκόο πινίσλ,
επηβίβαζε / απνβίβαζε επηβαηώλ.
Εηθόλα 3-20 Δνδεικηική απεικόνιζη ακηοπλοφκών γπαμμών ζε σάπηη με ηο ArcGIS.

(Ιδία επεξεπγαζία, λογιζμικό ArcGIS)
3.3.5 Διαδικαςία δρομολβγηςησ και νομοθεςία
Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη αθνξνύλ κηθξέο ζπρλόηεηεο πνπ
απνηππώλνληαη ζην ζύζηεκα νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαζέηνληαη
νη γξακκέο. ύκθσλα κε ην ΦΔΚ Α΄ 145/27−06−2001, ην θξάηνο νξίδεη γηα θάζε ηξέρνλ έηνο ηηο
αθηνπιντθέο γξακκέο ηηο νπνίεο δηαρσξίδεη ζε α) θύξηεο θαη β) ηνπηθέο.
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Κύξηεο γξακκέο ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο πνπ ζπλδένπλ ιηκέλεο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο κε
λεζησηηθνύο ιηκέλεο ή ιηκέλεο κεηαμύ ησλ λεζηώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ίδην λνκό θαη δελ είλαη
ηνπηθή γξακκή.
Σνπηθέο γξακκέο ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ιηκέλεο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο κε
λεζησηηθνύο ιηκέλεο ή απνθιεηζηηθά λεζησηηθνύο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην λνκό απέρνπλ κεηαμύ
ηνπο κέρξη ηξία λαπηηθά κίιηα ή έρνπλ κηθξόηεξε ζεκαζία ζην εζσηεξηθό δίθηπν ζαιαζζίσλ
κεηαθνξώλ ηεο ρώξαο, αλεμαξηήησο δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ηνπο.
Εηθόλα 3-21 Δνδεικηικέρ εικόνερ παπαπηήμαηορ Α,Β ηος ΦΔΚ Α’ 145/27−06−2001

(Πεγή: ΦΔΚ Α’ 145/27−06−2001)
πλήζσο νη θύξηεο γξακκέο θπκαίλνληαη πεξί ηηο 240, ελώ νη ηνπηθέο πεξί ηηο 110. ηε ζπλέρεηα
ηεο δηαδηθαζίαο νη ελδηαθεξόκελνη πινηνθηήηεο ζπκπιεξώλνπλ ηηο δειώζεηο δξνκνιόγεζεο
πινίνπ, όπνπ θαηαγξάθνπλ ηελ αθηνπιντθή γξακκή γηα ηελ νπνία δειώλνπλ ελδηαθέξνλ, ηε
ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην δξνκνιόγην θαζώο θαη ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία
ζα πξαγκαηνπνηείηαη. Έηζη δηακνξθώλεηαη ην ελδεηθηηθό δίθηπν αθηνπιντθώλ ζπγθνηλσληώλ ζην
νπνίν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ηνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ θαη ε εδαθηθή ζπλέρεηα ειέγρνληαη
κε θξηηήξηα ε ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ, ε θάιπςε ηεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο, ε ζπρλόηεηα
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θάζε ζύλδεζεο θαζώο επίζεο ε θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ε δπλαηόηεηα ησλ ιηκεληθώλ
ππνδνκώλ. Αλαιπηηθόηεξα πξέπεη:
 Οη λεζησηηθνί ιηκέλεο πνπ απνηεινύλ πξσηεύνπζα Ννκνύ, ζπλδένληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο
θνξέο ηελ εβδνκάδα κε επεηξσηηθά ιηκάληα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε κηα
ηνπιάρηζηνλ θύξηα γξακκή.
 Σα λεζηά ηνπ παξαξηήκαηνο Α πνπ δελ απνηεινύλ πξσηεύνπζα Ννκνύ, ζπλδένληαη
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, απεπζείαο ή κε αληαπόθξηζε, κε ηελ
πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ πνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε
ηνπηθέο γξακκέο.
 Σα λεζηά πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ απηή Πεξηθέξεηα, ζπλδένληαη ηνπιάρηζηνλ κία
εκέξα ηελ εβδνκάδα, απεπζείαο ή κε αληαπόθξηζε, κε ηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο.
Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δηακνξθώλεηαη ν πίλαθαο ηαθηηθήο δξνκνιόγεζεο πνπ
παξαηέζεθε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην.
3.3.6 Άγονεσ γραμμέσ
Με βάζε ηε δηαδηθαζία δξνκνιόγεζεο πνπ αλαιύζεθε πξνεγνπκέλσο ηίζεηαη έλα ζεκαληηθό
εξώηεκα, ‘Ση γίλεηαη κε ηηο γξακκέο κε ρακειή δήηεζε;’. Οη πινηνθηήηεο θαη νη εηαηξίεο πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο κεηαθνξάο έρνπλ ζαλ θύξην ζηόρν ην θέξδνο, επνκέλσο δελ θαηαζέηνπλ
πξνζθνξά γηα δξνκνιόγεζε ηέηνησλ πξνβιεκαηηθώλ γξακκώλ. Γεκηνπξγείηαη ινηπόλ έλα
δήηεκα γηα ηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο, ηηο εκπιεθόκελεο εηαηξείεο θαη ηνπο Κξαηηθνύο θνξείο,
απηό ηεο αλάζεζεο γξακκώλ Γεκόζηαο Τπεξεζίαο (Τπεξεζίεο Γεληθνύ Οηθνλνκηθνύ
πκθέξνληνο). αλ γξακκέο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο ή σο «Άγνλεο γξακκέο» νξίδνληαη νη
ζπλδέζεηο κε λεζηά πνπ ζεσξνύληαη σο θαηαιπηηθά γηα ηελ βησζηκόηεηα ηεο πεξηνρήο ζηελ
νπνία εληάζζνληαη θαη εμαζθαιίδνπλ εζληθή θπξηαξρία. Δπνκέλσο ην θξάηνο πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη επαξθείο ζπλδέζεηο ησλ λεζηώλ απηώλ κε ηα δηνηθεηηθά θέληξα ζηα νπνία
εληάζζνληαη. Οη γξακκέο απηέο επηδνηνύληαη κεξηθώο ή νιηθώο αλά δξνκνιόγην πινίνπ, κε ην
θξάηνο λα δαπαλά ηεξάζηηα πνζά ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηηο ζπκβάζεηο κε ηηο αθηνπιντθέο
εηαηξίεο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηδνηήζεηο ησλ άγνλσλ γξακκώλ, θαη ησλ πινίσλ πνπ ηηο
εμππεξεηνύλ θαίλνληαη ζηνλ (Δηθόλα 3-22). ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα είλαη εκθαλέο όηη ηα πνζά
ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο Άγνλεο γξακκέο έρνπλ κεησζεί αηζζεηά ζπγθξηηηθά κε πξνγελέζηεξεο
πεξηόδνπο . Υαξαθηεξηζηηθά ην πνζό πνπ δόζεθε ην 2018 γηα επηδνηήζεηο ήηαλ 75 εθαηνκκύξηα
επξώ, ελώ ην 2017 90 εθαηνκκύξηα επξώ. Απηό νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηε
ρώξα καο ην 2008 θαη εληζρύεηαη από ηηο πεξαηηέξσ κεηώζεηο.
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Εηθόλα 3-22 Πίνακαρ γπαμμών δημοζίαρ ςπηπεζίαρ

( Πηγή: Τ.Ε.Ν)
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3.4 Ανάπτυξη υπολογιςτικών εργαλείων
3.4.1 Εκτίμηςη Μητρώου Προέλευςησ /Προοριςμογ - Μοντέλο Βαργτητασ
Ζ αλάγθε αλάπηπμεο ελόο επηθαηξνπνηεκέλνπ πίλαθα πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ (Π-Π) κε
ζηνηρεία ξνώλ επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαθνξώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Λόγσ ηνπ κεγάινπ θόζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηε
ζπιινγή αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ (ηαμίδηα, κεγάινο αξηζκόο εξσηεκαηνινγίσλ, θ.α.) έγηλε ε
εθηίκεζή ηνπ κε έλα κνληέιν βαξύηεηαο.
Σν κνληέιν βαξύηεηαο επηδηώθεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα αίηηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
θαηαλνκή ησλ κεηαθηλήζεσλ. Σα αίηηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο πεξηνρέο πξννξηζκνύ, θαζώο θαη ηνπο
ζπληειεζηέο ηξηβήο (αληίζηαζε ζηε κεηαθίλεζε) σο πξνο ηε κεηαθίλεζε, όπσο είλαη ην θόζηνο
ηνπ θνκίζηξνπ, ν ρξόλνο ηαμηδηνύ, θαη ε ζπρλόηεηα δξνκνινγίσλ από ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο
πξνο ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκό.
H γεληθή κνξθή ελόο κνληέινπ βαξύηεηαο είλαη: Ti , j 

Oi  D j
bi , j  Ci , j

a , όπνπ

Ti , j  νη κεηαθηλήζεηο μεθηλνύλ από ηνλ ιηκέλα i θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ ιηκέλα j

Oi 

ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αλαρσξήζεσλ από ηνλ ιηκέλα i

D j  ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αθίμεσλ ζηνλ ιηκέλα j
Ci , j  ν ζπληειεζηήο ηξηβήο γηα ηελ κεηαθίλεζε από ηνλ ιηκέλα i ζηνλ ιηκέλα j

a  ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο κνληέινπ
bi , j  θνηλσληθννηθνλνκηθόο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο ησλ κεηαθηλήζεσλ από ηνλ ιηκέλα i

ζηνλ ιηκέλα j
Σν κνληέιν βαξύηεηαο ππνζέηεη όηη νη κεηαθηλήζεηο πνπ παξάγνληαη από κηα ζέζε πξνέιεπζεο
πξνο έλαλ πξννξηζκό είλαη αλάινγεο ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ αλαρσξήζεσλ από ηε ζέζε
πξνέιεπζεο θαη ηνπ αξηζκνύ αθίμεσλ ζηνλ πξννξηζκό θαη αληηζηξόθσο αλάινγεο ηνπ
ζπληειεζηή ηξηβήο γηα ην εθάζηνηε δεύγνο πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ (i,j). Ο ζπληειεζηήο α
απνηειεί ζηνηρείν πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ελώ ν ζπληειεζηήο b αθνξά θνηλσληθννηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά, πξνζαξκόδνληαο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ δελ επεξεάδνληαη ζηνλ ίδην βαζκό από
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ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο. Απηέο νη κεηαθηλήζεηο αθνξνύλ θπξίσο ηα κεγαιύηεξα θέληξα όπσο
είλαη ν Πεηξαηάο, ε Ρόδνο, θ.α.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιύηεξε εθηίκεζε ηνπ πίλαθα Π-Π νη επηβάηεο ρσξίζηεθαλ ζε
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ζθνπό ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε γηα
αλαςπρή/ηνπξηζκό, είηε γηα επαγγεικαηηθνύο/πξνζσπηθνύο ιόγνπο. Δπηπιένλ ππάξρεη
μερσξηζηόο πίλαθαο Π-Π γηα ηα εκπνξεύκαηα.

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο αλαπηύρζεθαλ αληίζηνηρα ηξεηο ζπλαξηήζεηο
γεληθεπκέλνπ θόζηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ θαιύηεξα νη ζπκπεξηθνξέο θαη ηα αίηηα
ησλ κεηαθηλήζεσλ:
1) Μόληκνη θάηνηθνη
Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ γεληθεπκέλνπ θόζηνπο είλαη:
Cni , j  a1  pi , j  a2  ti , j

, όπνπ

pi. j = ε κέζε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ από ηελ ζέζε i ζηελ ζέζε j
ti , j = o κέζνο ρξόλνο ηαμηδηνύ από ηελ ζέζε i ζηελ ζέζε j

2) Σνπξίζηεο
Αληίζηνηρα, ε καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ γεληθεπκέλνπ θόζηνπο είλαη:
Cti , j  a1  pi , j  a2  ti , j

, όπνπ

pi. j = ε κέζε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ από ηελ ζέζε i ζηελ ζέζε j
ti , j = o κέζνο ρξόλνο ηαμηδηνύ από ηελ ζέζε i ζηελ ζέζε j

3) Δκπνξεύκαηα
Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ γεληθεπκέλνπ θόζηνπο είλαη:
Cni , j  a1  pi , j  a2  ti , j

, όπνπ

pi. j = ε κέζε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ από ηελ ζέζε i ζηελ ζέζε j
ti , j = o κέζνο ρξόλνο ηαμηδηνύ από ηελ ζέζε i ζηελ ζέζε j
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εκαληηθόο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ βαξύηεηαο είλαη ε εμηζνξξόπεζε ησλ
αθίμεσλ θαη ησλ αλαρσξήζεσλ, δειαδή ην άζξνηζκα όισλ ησλ αθίμεσλ ζε θάζε ζέζε λα
ηζνδπλακεί κε ην ζύλνιό ηνπο θαη αληηζηνίρσο γηα ηηο αλαρσξήζεηο. Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο
ηζνξξνπίαο απηήο είλαη:

 (T

)  Oi

 (T

)  Dj

i, j

i

j

i, j

j

i

Ο αξηζκόο ησλ ζπρλώλ ρξεζηώλ/κόληκσλ θαηνίθσλ εθηηκήζεθε κε βάζε ηηο κεηαθηλήζεηο θαηά
ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, όπνπ δελ απνηεινύλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ελώ
θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ζεσξήζεθε όηη νη κεηαθηλήζεηο ηνπο κεηώλνληαη θαηά ην ήκηζπ, θαζώο
απαζρνινύληαη ζε κεγάιν βαζκό κε ηνλ ηνπξηζκό.
Ο αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ ππνινγίζηεθε κε ηελ αθαίξεζε από ην ζύλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ
θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, (ηνπξηζηηθή πεξίνδνο, ηξίην ηξίκελν ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο), ην
ήκηζπ ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπρλώλ ρξεζηώλ/κόληκσλ θαηνίθσλ.
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3.4.2 Ανάπτυξη Βάςη δεδομένων
Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα Π-Π από ην κνληέιν, ρξεηάζηεθε ε δεκηνπξγία
κηαο βάζε δεδνκέλσλ. Ζ βάζε απηή είλαη ζε κνξθή MySQL θαη πεξηέρεη 4 πίλαθεο πνπ
επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο.
Δικόνα 3-23 Δνκή βάζεο δεδνκέλωλ ζε MySQL.

Ο πξώηνο πίλαθαο (ports) πεξηέρεη ηνλ αύμνληα αξηζκό (id) ηνπ θάζε ιηκέλα/λεζηνύ, ην όλνκα
ηνπ (name) θαη ην hub όπνπ δειώλεη ηελ δπλαηόηεηα λα γίλνληαη κεηεπηβηβάζεηο ζε απηόλ ηνλ
ιηκέλα/λεζί. Ο δεύηεξνο πίλαθαο (ports_details) πεξηέρεη όια ηα δεύγε ιηκέλσλ θαη ηηο
αληίζηνηρεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο ζε κίιηα. Ο ηξίηνο πίλαθαο (vessel_ports) πεξηέρεη ηηο
ζηάζεηο (ports_id) πνπ θάλεη ην θάζε πινίν/αεξνπιάλν (vessel_id) ελώ ζηελ ζηήιε order αθνξά
ηελ ζεηξά ησλ ζηάζεσλ απηώλ. Σέινο, ν ηέηαξηνο πίλαθαο (vessel) πεξηέρεη ηνλ αύμσλ αξηζκό
ηνπ θάζε κεηαθνξηθνύ κέζνπ, ην όλνκά ηνπ (name), ηελ ώξα εθθίλεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ
(start_time), ηηο εκέξεο πνπ θάλεη δξνκνιόγηα (day), ηελ ρσξεηηθόηεηά ηνπ (capacity), ηελ
ηαρύηεηά ηνπ (speed) ζε κίιηα αλά ώξα θαη ηελ αλακνλή ηνπ ζην ιηκάλη (delay) (Εικόνα 3-23).
Ο ηξόπνο επηθνηλσλίαο θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ πηλάθσλ θαίλνληαη ζηα επόκελα
δηαγξάκκαηα.
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1. πζρεηίζεηο πίλαθα ports
Δικόνα 3-24 πζρεηίζεηο πίλαθα ports

ηελ (Εικόνα 3-24) βιέπνπκε όηη ην id ηνπ θάζε ιηκέλα/λεζηνύ είλαη foreign key, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνύλ νη πίλαθεο ports_details θαη vessel_ports.
2. πζρεηίζεηο πίλαθα ports_details
Δικόνα 3-25 πζρεηίζεηο πίλαθα ports_details

ην παξαπάλσ δηάγξακκα (Εικόνα 3-25) θαίλεηαη όηη ηα ιηκάληα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα,
είλαη απηά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ πίλαθα ports θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη ην foreign Key (id)
ηνπ πίλαθα ports γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηειώλ start_port_id θαη end_port_id.
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3. πζρεηίζεηο πίλαθα vessel_ports
Δικόνα 3-26 πζρεηίζεηο πίλαθα vessel_ports

ε απηό ην δηάγξακκα (Εικόνα 3-26) θαίλεηαη ν πίλαθαο vessel_ports πνπ ζπζρεηίδεηαη ηόζν κε
ηνλ πίλαθα ports όζν θαη κε ηνλ πίλαθα vessel, πεξηέρνληαο ηα αληίζηνηρα foreign keys (id). Με
απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαζθεπάδνληαη ηα δξνκνιόγηα ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ.
4. πζρεηίζεηο πίλαθα vessel.
Δικόνα 3-27 πζρεηίζεηο πίλαθα vessel

ην δηάγξακκα (Εικόνα 3-27) βιέπνπκε ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ πηλάθσλ vessel θαη
vessel_ports. Πην ζπγθεθξηκέλα ην id ηνπ πίλαθα vessel, όπνπ απνηειεί θαη foreign key,
ρξεζηκνπνηείηαη θαη από ηνλ πίλαθα vessel_ports.
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3.4.3 Προςδιοριςμβσ θέςησ κεντρικογ κβμβου – P-median
ηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ ζε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ, έπξεπε λα
γίλεη επηινγή ελόο ιηκέλα από ηα 40 σο θεληξηθνύ θόκβνπ γηα ηελ καδηθή κεηαθνξά ησλ
επηβαηώλ από ηα ιηκάληα γέλεζεο ζηα ιηκάληα πξννξηζκνύ. πλήζσο ηέηνηνη θόκβνη
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο αιπζίδεο παξαγσγήο (supply chain) κε θύξην ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε
ηνπ θόζηνπο, ηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ κεηαθνξάο ή ην ζπλδπαζκό απηώλ ησλ 2. ύκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ επηιύνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα θαζώο
θαη έηνηκνη αιγόξηζκνη πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε πξνβιήκαηα κε πεξίπινθεο παξακέηξνπο. ηελ
πεξίπησζε ησλ αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ επηιέρζεθε ε αληηθεηκεληθή εμίζσζε:

∑

∑

∑

∑

Όπνπ
o D ε ζπλνιηθή δήηεζε γηα κεηαθίλεζε ζην λεζί
o Τ δπαδηθή κεηαβιεηή πνπ ιακβάλεη ηηκέο 0,1. Όπνπ 1 ιακβάλεη ηηκή ην πηζαλό θάζε
θνξά Ζub, ελώ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ιακβάλεη ηηκή 0.
o C , ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θόκβνπ από ηνλ θόκβν (Σν C αλαθέξεηαη ζηνλ
Πεηξαηά).
Οη πεξηνξηζκνί πνπ ιήθζεθαλ ππόςε είλαη:
, θαζώο ζα δεκηνπξγεζεί 1 Ζub

∑
(

)

(

)

Έηζη κε δεδνκέλεο ηηο ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ ησλ ιηκέλσλ θαη ηελ δήηεζε ησλ εθάζηνηε λεζηώλ
ην ππνινγηζηηθό εξγαιείν ηνπ Excel, o Solver επηιύεη θάζε θνξά ηελ εμίζσζε ειαρηζηνπνηώληαο
ηα επηβαηηθά κίιηα θαη γηα θάζε Yi δίλεη κηα ηηκή γηα θάζε ιηκάλη.
πγθεθξηκέλα ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ε ζέζε ηνπ θεληξηθνύ
θόκβνπ Δίλαη ηα εμήο:
Βήμα 1ο: επηιέγνπκε ηπραία ζαλ ζέζε ην πξώην λεζί, ζέηνληαο ηελ ηηκή Τ=1 ελώ όια ηα
ππόινηπα ιακβάλνπλ κεδεληθέο ηηκέο (Εικόνα 3-28).
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Δικόνα 3-28 ηιγμιόηςπο από επίλςζη για εύπεζη κενηπικού κόμβος – Βήμα 1ο

Βήκα 2ν
ηε ζπλέρεηα παηάκε ζην Solver επίιπζε ηεο ζπλάξηεζεο Ε πνπ νξίζακε παξαπάλσ κε ηνπο
πεξηνξηζκνύο πνπ έρνπκε ζέζεη θαη καο εκθαλίδεη ηα επηβαηνκίιηα πνπ πξνθύπηνπλ, αλ επηιεγεί
ζαλ ζέζε θόκβνπ ην εμεηαδόκελν ιηκάλη (Εικόνα 3-29).

Δικόνα 3-29 ηιγμιόηςπο από επίλςζη για εύπεζη κενηπικού κόμβος – Βήμα 2ο

Αθνύ ιάβεη ρώξα ε δηαδηθαζία γηα ηελ πξώηε πηζαλή επηινγή ηνπ Τ1 (ζην ζπγθεθξηκέλν
παξάδεηγκα θαίλεηαη ε Ραθήλα) καο επηζηξέθεη ζαλ απνηέιεζκα 15792926,7 επηβαηνκίιηα. Με
ηελ ίδηα δηαδηθαζία ηξέρνπκε όια ηα ιηκάληα θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ηηκέο, νη νπνίεο είλαη
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ζπγθεληξσκέλεο ζην θύιιν εξγαζίαο ηνπ Excel ‘απνηειέζκαηα Solver’. Να ζεκεησζεί όηη θάζε
θνξά πνπ αιιάδνπκε ηελ επηινγή ηνπ hub κεδελίδνπκε ην πξνεγνύκελν ιηκάλη/λεζί ζηελ ζηήιε
Τi.

Βήκα 3ν
Αθνύ έρνπκε θαηαγξάςεη όιεο ηηο πηζαλέο ιύζεηο θόκβσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επίιπζε ηνπ
Solver ηνπνζεηνύκε θίιηξν ώζηε λα καο παξνπζηάζεη κε θζίλνπζα ζεηξά ηηο ζέζεηο εθείλεο κε ηα
ιηγόηεξα επηβαηηθά κίιηα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ επόκελε εηθόλα (Εικόνα
3-30).
Δικόνα 3-30 Αποηελέζμαηα καηηγοπιοποίηζηρ βάζη επιβαηομίλια

Από ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ εκθαλίδνληαη δελ ππάξρεη ιόγνο λα ειεγρηνύλ όιεο, κόλν ηηο 10
πξώηεο θαζώο νη ππόινηπεο αθνξνύλ κηθξόηεξα θαη θπξίσο απνκαθξπζκέλα λεζηά κε κηθξόηεξε
πηζαλόηεηα λα απνηειέζνπλ hub.
Βήκα 4ν
Σελική αξιολόγηζη ηυν λύζευν και λήτη απόθαζηρ: Με βάζε ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζην
θύιιν εξγαζίαο ‘ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ’ θηάλνπκε ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ ιηκέλα ηεο Πάξνπ σο
πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ. ε απηό ην ζεκείν λα ζεκεησζεί όηη ηα
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πξνβιήκαηα ησλ ιηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Π.Δ.Π.Δ.Ν απνηέιεζαλ
θξηηήξην ζηελ επηινγή ε κε ηνπ ηειηθνύ ιηκέλα. Γίλνληαο έλα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ηεο
Θήξαο ελώ βξίζθεηαη ζαλ επηινγή πςειόηεξα από ηελ Πάξν, έρεη εκθαλώο πεξηζζόηεξα
πξνβιήκαηα θαη θπξηόηεξν από απηά ηε θύζε ηνπ ιηκέλα (βαζύ ιηκάλη κε πξνβιήκαηα
αγθπξνδέηεζεο) (Εικόνα 3-31).
Δικόνα 3-31 Σελική επιλογή κόμβος

3.4.4 Ανάπτυξη μοντέλου προςομοίωςησ
Σν κνληέιν απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα. Σν πξώην αθνξά ζηελ επηινγή επηζπκεηνύ
δξνκνινγίνπ από ηνλ ηαμηδηώηε, θαη ην δεύηεξν ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο (θηλήζεηο επηβαηώλ ζε νκάδεο θαη πινίσλ ζε ειεθηξνληθό ράξηε). Οη παξαπάλσ
δηεξγαζίεο ππνζηεξίδνληαη από ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ζην κνληέιν ηηο κεηαβιεηέο
εηζόδνπ.
Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ελόο κνληέινπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην ινγηζκηθό
Anylogic, ελώ ε επηινγή ηνπ δξνκνινγίνπ γίλεηαη κε έλα πξόγξακκα ζε πεξηβάιινλ Java.
Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλα ζπλνπηηθό δηάγξακκα ξνήο ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ κνληέινπ, όπνπ
αξρηθά δεκηνπξγνύληαη ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη επηβάηεο. ηελ ζπλέρεηα ν επηβάηεο κπαίλεη
ζε δηαδηθαζία επηινγήο δξνκνινγίνπ, θαη όηαλ απηό επηηεπρζεί αλαπαξίζηαηαη ζε πεξηβάιινλ
GIS. Σαπηόρξνλα ηα κεηαθνξηθά κέζα βξίζθνληαη θαη θηλνύληαη ήδε ζην ίδην πεξηβάιινλ,
ελεκεξώλνληαο ζπλερώο ηνπο επηβάηεο γηα ηε ζέζε ηνπο. Όηαλ ηαπηηζηεί ε ζέζε ηνπ επηιεγκέλνπ
κέζνπ κε απηή ηνπ επηβάηε, ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ή απνβηβάδεηαη αληίζηνηρα. Απηή ε
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα όινπο ηνπο επηβάηεο.
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Πξνζνκνίσζε
ζπζηήκαηνο
κεηαθνξώλ ζην Αηγαίν

Υαξαθηεξηζηηθά δξνκνινγίσλ (ώξα έλαξμεο
δξνκνινγίνπ, πξννξηζκνί, απνζηάζεηο
κεηαμύ, ρξόλνη αλακνλήο)

Ο-D επηβαηώλ
Κόζηνο
κεηεπηβίβαζεο

Γελλήηξηα
κεηαθνξηθώλ
κέζσλ

Γελλήηξηα
επηβαηώλ

Κόζηνο αλακνλήο

Κόζηνο εηζηηεξίνπ

Κόζηνο ρξόλνπ

Πξνθίι
επηβάηε

Δλεκεξσκέλν
πξνθίι
επηβάηε

Δλεκέξσζε ζηνηρείσλ
γηα ζέζεηο επηβίβαζεο
θαη απνβίβαζεο από
κεηαθνξηθό κέζν

Πεξηβάιινλ GIS

Αλακνλή
επβάηε

Καηάηαμε βάζεη
«θόζηνπο» ησλ
δηαζέζηκσλ δηαδξνκώλ

Σαύηηζε ζέζεσο
επηβίβαζεο θαη
κεηαθνξηθνύ κέζνπ;
ΝΑΗ

Σειηθή
επηινγή
δξνκνινγίνπ
/θιείζηκν
εηζηηεξίνπ

Καηάηαμε βάζεη «θόζηνπο»
ησλ δηαζέζηκσλ δηαδξνκώλ

Δπηβίβαζε
επηβάηε
ΔΙΑΘΕΙΜΟ

Απνβίβαζε
επηβάηε

ΟΥΗ

Ο επηβάηεο
βξίζθεηαη ζε
ζέζε
κεηεπηβίβαζεο

Έιεγρνο
πξννξηζκνύ

Έιεγρνο
πιεξόηεηαο

Γιεπγαζίερ ζηο
Anylogic
Γιεπγαζίερ ζε
Java
Database ζε
mySQL
σόλια

ΟΥΗ

ΝΑΗ

Σαύηηζε ζέζεσο
επηβίβαζεο θαη
κεηαθνξηθνύ κέζνπ;

Γίθηπν
κεηαθνξηθώλ
κέζσλ

Αλαδήηεζε πηζαλώλ
δηαδξνκώλ

ΟΥΗ

Κίλεζε
κεηαθνξηθνύ
κέζνπ

Πξνζνκνίσζε
επηινγήο δξνκνινγίνπ

ΠΛΗΡΕ

Πξνθίι
κεηαθνξηθνύ
κέζνπ

Υαξαθηεξηζηηθά κεηαθνξηθώλ
κέζσλ (όλνκα, ηαρύηεηα,
ρσξεηηθόηεηα)

Σέινο
πξνζνκνίσζεο
επηβάηε

ηειηθνύ

επηβάηε
ΝΑΗ

Κίνηζη
επιβαηών
Κίνηζη
μεηαθοπικών
μέζυν
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Αθνινπζεί αλαιπηηθή επεμήγεζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο:
Γελλήηξηα
κεηαθνξηθώλ
κέζσλ

Πξνθίι
κεηαθνξηθνύ
κέζνπ

Γελλήηξηα
επηβαηώλ

Πξνθίι επηβάηε

Πξνζνκνίσζε
επηινγήο
δξνκνινγίνπ
από επηβάηε

Γίθηπν
κεηαθνξηθώλ
κέζσλ

Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο πξνζνκνίσζεο, θαηαζθεπάδνληαη ηόζα κεηαθνξηθά κέζα,
όζεο θαη νη εθρσξήζεηο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Σα κέζα απηά κπνξεί λα είλαη είηε
πινία, είηε αεξνπιάλα θαη απνηεινύλ νληόηεηεο ηνπ κνληέινπ (Agents). ε θάζε
νληόηεηα μερσξηζηά δίλνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία από ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ
ηηο θάλνπλ μερσξηζηέο (όλνκα, ηαρύηεηα, δξνκνιόγην) θαη ηελ αθνινπζνύλ θαηά
ηελ δηάξθεηα όιεο ηεο πξνζνκνησηηθήο δηαδηθαζίαο.
Κάζε κεηαθνξηθό κέζν απνηειεί πιένλ κηα μερσξηζηή νληόηεηα, ε νπνία έρεη
δπλαηόηεηεο απηόλνκεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαπεξαζηηθόηεηαο κε ηηο ππόινηπεο
νληόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο, παξάγνληαη νληόηεηεο νη νπνίεο
«πξνζνκνηώλνπλ» ηνλ επηβάηε. ηνλ θάζε επηβάηε εηζάγνληαη κε κηα ζπλάξηεζε
πηζαλόηεηαο νη ζέζεηο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ. Δπίζεο, γηα ηελ
αλαπαξάζηαζε ησλ πνιιώλ ηύπσλ επηβαηώλ, εηζάγνληαη ζηνλ θάζε επηβάηε
ζηνηρεία «θόζηνπο ηαμηδηνύ», πάιη κε κηα ζπλάξηεζε πηζαλόηεηαο. Σν θόζηνο
απηό πεξηιακβάλεη πιεξνθνξία γηα ην θαηά πόζν επηζπκεί ηελ άκεζε έλαξμε ηνπ
ηαμηδηνύ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ηαμηδηνύ θαη ηελ απξνζπκία ηνπ γηα
κεηεπηβίβαζε.
Κάζε επηβάηεο πιένλ απνηειεί κηα μερσξηζηή νληόηεηα έρνληαο ζηνηρεία γηα ηελ
ηνπνζεζία ηνπ θαη ηελ επηζπκία ηνπ γηα κεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό.
Δπίζεο έρεη θαη δηθή ηνπ μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηελ
πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη ζρεηηθά κε ηελ θνζηνιόγεζε ηνπ ηαμηδηνύ. Αθνύ πιένλ
έρεη δεκηνπξγεζεί ην πξνθίι ηνπ επηβάηε, θαιείηαη ην πξόγξακκα πνπ
πξνζνκνηώλεη ηελ επηινγή δξνκνινγίνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Απνηειεί έλα πξόγξακκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνησζεί ε
ινγηθή κε ηελ νπνία ν επηβάηεο επηιέγεη ην θαηαιιειόηεξν δξνκνιόγην γηα
απηόλ. ε απηό ην ζηάδην εηζάγνληαη νη κεηαβιεηέο εηζόδνπ πνπ αθνξνύλ ηα
ζηνηρεία Π-Π ηνπ επηβάηε, θαη ηα ζηνηρεία ηεο ινγηθήο θνζηνιόγεζεο ηνπ
δξνκνινγίνπ. Δπίζεο εηζάγεηαη ην δίθηπν κεηαθνξηθώλ κέζσλ.
Σν δίθηπν κεηαθνξηθώλ κέζσλ έρεη κεηαβιεηέο εηζόδνπ ηα ζηνηρεία ησλ κέζσλ
απηώλ, δειαδή ηα νλόκαηα ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ηαρύηεηεο θαη ρσξεηηθόηεηεο,
όπσο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα δξνκνιόγηα, δειαδή ηελ ώξα έλαξμεο ησλ
δξνκνινγίσλ, ηνπο ζηαζκνύο, ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ θαη ηνπο
ρξόλνπο αλακνλήο ζηνπο πξννξηζκνύο. ην ζηάδην απηό θαηαζθεπάδεηαη ην
δίθηπν κεηαθνξώλ δεκηνπξγώληαο έλαλ ηζηό κε θόκβνπο, ηνπο πξννξηζκνύο πνπ
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε βάζε ηελ δνκή ησλ δξνκνινγίσλ.
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Αλαδήηεζε
πηζαλώλ
δηαδξνκώλ

Καηάηαμε βάζεη
«θόζηνπο» ησλ
δηαζέζηκσλ
δηαδξνκώλ

ε απηό ην ζεκείν, ιακβάλεηαη ππόςε κόλν ε πιεξνθνξία ηνπ επηβάηε γηα ηελ
αξρηθή ηνπ ζέζε, ηνλ επηζπκεηό πξννξηζκό θαη ην δίθηπν κεηαθνξώλ. Ζ
αλαδήηεζε είλαη βαζηζκέλε ζε νξηζκέλα δηαθξηηά βήκαηα όπνπ: α) θαζνξίδεηαη σο
ζεκείν εθθίλεζεο ε αξρηθή ζέζε ηνπ επηβάηε, β) αλαδεηνύληαη όια ηα δξνκνιόγηα
πνπ πεξηέρνπλ απηή ηελ ζέζε, γ) γηα θάζε δξνκνιόγην αλαδεηνύληαη νη επόκελεο
ζηάζεηο θαη αλ βξεζεί κέζα ζε απηέο ν πξννξηζκόο ηνπ επηβάηε, ζεσξείηαη κηα
πηζαλή δηαδξνκή. Αλ ην δξνκνιόγην πνπ δηεξεπλάηαη πεξηέρεη πξννξηζκό όπνπ ν
επηβάηεο έρεη δπλαηόηεηα κεηεπηβίβαζεο, γίλεηαη αλαδήηεζε θαη ζηα ππόινηπα
δξνκνιόγηα πνπ πεξηέρνπλ απηό ηνλ πξννξηζκό (hub). Με απηόλ ηνλ ηξόπν
δεκηνπξγείηαη κηα ιίζηα κε όια ηα δξνκνιόγηα ή ζπλδπαζκό δξνκνινγίσλ πνπ
εμππεξεηνύλ ηνλ επηβάηε.
Έρνληαο όια ηα πηζαλά δξνκνιόγηα ζε κηα ιίζηα, ην θαζέλα θνζηνινγείηαη κε κηα
ζπλάξηεζε γεληθεπκέλνπ θόζηνπο. Ζ ζπλάξηεζε απηή έρεη ηελ κνξθή

C  tp  ht  a1  tt  a2  hp

, όπνπ

tp = ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ
ht = ν ρξόλνο πνπ ν επηβάηεο πεξηκέλεη ην δξνκνιόγην

1 = ην «θόζηνο» αλά ώξα γηα ηνλ ρξόλν αλακνλήο ηνπ δξνκνινγίνπ
tt = ν ρξόλνο ηνπ ηαμηδηνύ

 2 = ην «θόζηνο» αλά ώξα γηα ηνλ ρξόλν ηαμηδηνύ
hp = πόζν «θνζηίδεη» ε κεηεπηβίβαζε
Ο ρξόλνο αλακνλήο ηνπ επηβάηε ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηύπν:
ht  Dateroute _ start  TimeTravelToPassanger  Dateticket _ r e quest

, όπνπ

Dateroute _ start  ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ην δξνκνιόγην
TimeTravelToPassanger = ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην κεηαθνξηθό κέζν γηα λα

θηάζεη ζηελ ζέζε ηνπ επηβάηε θαη λα επηβηβαζηεί
Dateticket _ request  ε ρξνληθή ζηηγκή όπνπ ν επηβάηεο απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη

Όηαλ ε δηαδηθαζία θνζηνιόγεζεο νινθιεξσζεί γηα όια ηα δξνκνιόγηα, απηά θαηαηάζζνληαη κε
βάζε ην θόζηνο.
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Έιεγρνο
πιεξόηεηαο

Σειηθή επηινγή
δξνκνινγίνπ,
θιείζηκν
εηζηηεξίνπ

Δλεκεξσκέλν
πξνθίι επηβάηε

Πεξηβάιινλ
GIS

Κίλεζε
κεηαθνξηθνύ
κέζνπ

Αλακνλή
επηβάηε

Σαύηηζε
ζέζεσο
επηβίβαζεο θαη
κεηαθνξηθνύ
κέζνπ

Δπηβίβαζε
επηβάηε

ε απηό ην ζηάδην, ειέγρεηαη αλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ζε θάζε θνκκάηη ηνπ
νηθνλνκηθόηεξνπ δξνκνινγίνπ. Αλ ην κεηαθνξηθό κέζν είλαη πιήξεο ζε θάπνην
από απηά, ειέγρεηαη ην ακέζσο επόκελν ζηελ ιίζηα θαη νύησ θάζε εμήο. Όηαλ
βξεζεί δηαζέζηκν δξνκνιόγην ε δηαδηθαζία ειέγρνπ νινθιεξώλεηαη.
Οινθιεξώλνληαο ηελ δηαδηθαζία επηινγήο δξνκνινγίνπ, ν επηβάηεο ελεκεξώλεηαη
γηα ηα θνκβηθά ζηνηρεία ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα αθνινπζήζεη πνπ είλαη ην κέζν πνπ
ζα επηβηβαζηεί θαη ην κέξνο ή ηα κέξε πνπ ζα απνβηβαζηεί. Δπίζεο γίλεηαη
ελεκέξσζε ζηελ πιεξόηεηα ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ, πξνζζέηνληαο έλαλ αθόκα
επηβάηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιόγην πνπ ζα αθνινπζεζεί.
Πιένλ, ν επηβάηεο εθηόο από ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ
πξννξηζκό ηνπ, γλσξίδεη αλαιπηηθά θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
δξνκνινγίνπ ηνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη λα επηβηβαζηεί θαη λα απνβηβαζηεί
από ην ζσζηό θαξάβη ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλ απαηηείηαη
κεηεπηβίβαζε λα εθηειέζεη μαλά ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
Σόζν νη επηβάηεο, όζν θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα αλαπαξίζηαληαη γξαθηθά ζε
πεξηβάιινλ GIS. Οη επηβάηεο απνηππώλνληαη κε κνξθή θύθινπ, όπνπ ην ρξώκα
ηνπ ππνδειώλεη ηνλ ηειηθό ηνπ πξννξηζκό, ηα πινία κε έλα νκνίσκα πινίνπ πνπ
πεξηέρεη πιεξνθνξία γηα ην όλνκα ηνπ θαη ηελ πιεξόηεηα ελώ ηα αεξνπιάλα κε
έλα νκνίσκα αεξνπιάλνπ.
Κάζε κεηαθνξηθό κέζν έρεη απνζεθεπκέλε κηα ιίζηα κε ηηο ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα
εθηειέζεη κε πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά (δξνκνιόγην), όπσο θαη ηελ ηαρύηεηά ηνπ. ε
απηό ην ζηάδην, ην κέζν κεηαθηλείηαη ζηελ επνκέλε ζηάζε ηνπ δξνκνινγίνπ.

Οη επηβάηεο αλακέλνπλ ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη γηα ηελ έιεπζε ηνπ
κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη πξνεγνπκέλσο λα ηαμηδέςνπλ

ε απηό ην ζεκείν, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη επηβάηεο αιιειεπηδξνύλ. Σν θάζε
κέζν πνπ έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ ζηέιλεη ζε όινπο ηνπο επηβάηεο «κήλπκα»
κε πιεξνθνξία γηα ην όλνκα ηνπ, ηελ ζέζε ηνπ θαη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ. Αλ απηό
ην «κήλπκα» ηαπηίδεηαη κε ηηο εληνιέο γηα επηβίβαζε ηνπ επηβάηε (π.ρ. όηαλ έξζεη
ην πινίν κε όλνκα BLUE ζηελ Πάξν θαη θαηεύζπλζε πξνο ηελ αθεηεξία ηνπ,
επηβηβάζνπ), ηόηε επηβηβάδεηαη δηαθνξεηηθά ν επηβάηεο επηζηξέθεη ζηελ
θαηάζηαζε αλακνλήο
ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηβάηεο εηζέιζεη ζην πινίν, απμάλεηαη θαηά κηα κνλάδα ν
αξηζκόο ησλ επηβηβαζζέλησλ ηνπ κέζνπ θαη πιένλ αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ.
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Σαύηηζε
ζέζεσο
απνβίβαζεο θαη
κεηαθνξηθνύ
κέζνπ

Αληίζηνηρα κε ηελ επηβίβαζε, όηαλ ην πινίν ζηείιεη ην θαηάιιειν κήλπκα, ν
επηβάηεο απνβηβάδεηαη, δηαθνξεηηθά παξακέλεη ζην κέζν. . Σν κέζν αλεμάξηεηα
κε απηό, ζπλερίδεη ην δξνκνιόγην ηνπ.

Απνβίβαζε
επηβάηε

ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηβάηεο εμέιζεη από ην πινίν, ν αξηζκόο ηνλ
επηβηβαζκέλσλ ηνπ κέζνπ κεηώλεηαη θαηά κηα κνλάδα θαη πιένλ ν επηβάηεο
παξακέλεη ζηελ ζέζε απνβίβαζεο.

Έιεγρνο
ηειηθνύ
πξννξηζκνύ
επηβάηε

ε απηό ην ζηάδην ειέγρεηαη αλ ε ζέζε ηνπ επηβάηε ηαπηίδεηαη κε ηελ ζέζε ηνπ
ηειηθνύ ηνπ πξννξηζκνύ. Αλ απηό ζπκβαίλεη, πξνρσξάεη ζην ηέινο ηεο
πξνζνκνίσζή ηνπ, δηαθνξεηηθά ζεκαίλεη όηη βξίζθεηαη ζε ζηάδην κεηεπηβίβαζεο,
νπόηε εηζέξρεηαη μαλά ζηελ δηαδηθαζία αλακνλήο γηα επηβίβαζε ζην επόκελν κέζν
πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί όηη ζα ηνλ παξαιάβεη.

Σέινο
πξνζνκνίσζεο
επηβάηε

ε απηό ην ζεκείν, ν επηβάηεο έρεη εθπιεξώζεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα κεηαθίλεζε,
βξίζθεηαη δειαδή ζηνλ ηειηθό ηνπ πξννξηζκό θαη εμέξρεηαη από ην ζύζηεκα.
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4 Ανάπτυξη και επίλυςη ςεναρίων
ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ αλαπηύζζνληαη ηα ζελάξηα πνπ επηιύζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ
κνληέινπ πξνζνκνίσζεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζελαξίσλ ειήθζεζαλ νξηζκέλεο παξαδνρέο κε
ζθνπό ηελ αλαπαξάζηαζε όζν ην δπλαηόλ ξεαιηζηηθόηεξσλ απνηειεζκάησλ. Αξρηθά επηιέρζεθε
ν ζηόινο ησλ πινίσλ (47 ζην ζύλνιν ηνπο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα 2 ζελάξηα, κε ην
πξώην ζελάξην λα αθνινπζεί πηζηά ηα δξνκνιόγηα ησλ εηαηξηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην
θεθάιαην 3 (3.3.2). Όζνλ αθνξά ην 2ν ζελάξην, ηα πινία παξέκεηλαλ ίδηα αιιά κε ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηα πθηζηάκελα δξνκνιόγηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ. Ζ
επηβαηηθή θίλεζε πνπ επηιέρζεθε αθνξά ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα
Ηνύληνο-επηέκβξηνο όπνπ ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε επηβαηηθή δήηεζε. Οη ζπλνιηθνί όγθνη
επηβαηώλ πνπ εηζήιζαλ ζην ζύζηεκα μεπεξλνύλ ηα 7,000,000 θαη νθείινληαη ζηε κνξθή ηεο
θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ από ηελ ΔΛΣΑΣ (ζηνηρεία κε κνξθή ηξηκήλνπ). Με βάζε ηα
ζηνηρεία απηά παξάγνληαη νη επηβάηεο από ηελ γελλήηξηα όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.4.4
θαη απνθηνύλ ηαπηόηεηα (κεηαθνξηθό πξνθίι). Οη ίδηνη επηβάηεο κε ηηο ίδηεο αλάγθεο εηζάγνληαη
ζηε ζπλέρεηα ζην πξόγξακκα ώζηε λα ιάβεη κέξνο ε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο θαη ε εμαγσγή
δεδνκέλσλ. εκαληηθό δήηεκα ζην πξόβιεκα ηεο δηαζπνξάο ησλ επηβαηώλ είλαη ε παξαδνρή όηη
ε δήηεζε γηα ηνπο πξννξηζκνύο δελ αιιάδεη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ γξακκώλ. Απηό καο
επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε ησλ 2 ζελαξίσλ θαη ηελ εμαγσγή ζεκαληηθώλ ζπκπεξαζκάησλ. ύκθσλα
κε ηε βηβιηνγξαθία ε αιιαγή κέζσλ θαη δξνκνινγίσλ ζπρλά κεηαβάιιεη ηε δήηεζε γηα
κεηαθίλεζε πξνο ηνπο πξννξηζκνύο πνπ επεξεάδνληαη.
πληειεζηέο εηζόδνπ ζην κνληέιν απνηεινύλ:
 Ζ θαηαλνκή ησλ ηαμηδησηώλ/επηβαηώλ ζηνπο λεζηώηηθνπο πξννξηζκνύο.
 Ζ αμία ρξόλνπ ηνπ επηβάηε.
 Ο ζηόινο ησλ πινίσλ κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (κεηαθνξηθή ηθαλόηεηα,
ηαρύηεηα) θαη ηα αληίζηνηρα δξνκνιόγηα θαη λεζηά πνπ εμππεξεηνύλ.
 Οη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ιηκέλσλ πνπ κεηξήζεθαλ κέζσ Google Earth.
 Μεηξών ζπλδέζεσλ αθηνπιντθώλ γξακκώλ.
Οη πεξηνξηζκνί ζην κνληέιν ζρεηίδνληαη κε ην θόζηνο ησλ ηαμηδηώλ ζηα δηάθνξα ζθέιε ησλ
θπθιηθώλ δξνκνινγίσλ θαη ηηο πηζαλέο ζέζεηο κεηεπηβίβαζεο.
Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ζην ππνζεηηθό ζελάξην δηεξεύλεζεο θόκβσλ-αθηίλσλ εθηηκήζεθε γηα 3
θαηεγνξίεο πινίσλ. Ζ πξώηε ιακβάλεη ηηκή 10 € γηα πινία πνπ αλαπηύζζνπλ ηαρύηεηα κέρξη 20
θόκβνπο (Knots), ε δεύηεξε ιακβάλεη 15 € γηα ηαρύηεηεο 20-30 θόκβνπο θαη ε ηξίηε θαηεγνξία
κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε ησλ 30 θόκβσλ, ηα ‘ηαρύηεξα’ πινία, κε ηηκή θνκίζηξνπ 20 €.
Ζ αμία ρξόλνπ ην επηβάηε αλαθέξεηαη ζην πόζν αμηνινγεί ν επηβάηεο ηνπο ρξόλνπο αλακνλήο
κέρξη ηελ επηβίβαζε θαη ηνλ ρξόλν ηαμηδηνύ. Έηζη ην 20% ησλ επηβαηώλ ζεσξεί όηη ν ρξόλνο
αλακνλήο κέρξη ηελ επηβίβαζε δελ έρεη αμία, ελώ ν ρξόλνο ηαμηδηνύ θνζηνινγείηαη κε 5€/ώξα.
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Σν 10% ησλ επηβαηώλ κεηξάεη ηελ αμία ρξόλνπ ζηελ αλακνλή κέρξη ηελ επηβίβαζε κε 3€/ώξα,
ελώ ν ρξόλνο ηαμηδηνύ θαη ρξόλνο κεηεπηβίβαζεο θνζηνινγείηαη κε 10€/ ώξα.
Σν 70% ησλ επηβαηώλ κεηξάεη ηελ αμία ρξόλνπ ζηελ αλακνλή κε 1€/ώξα, ηνλ ρξόλν ηαμηδηνύ
ζην πινίν ηνλ θνζηνινγεί κε 5€/ώξα, ελώ ν ρξόλνο κεηεπηβίβαζεο θνζηνινγείηαη κε 10€/ώξα.
ην δεύηεξν ζελάξην (θόκβσλ-αθηίλσλ) νη κεηεπηβηβάζεηο επηβαηώλ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνπο
θόκβνπο Πάξνο θαη Κσο, κε ηελ Πάξν λα πξνθύπηεη κε ηελ ρξήζε ηνπ p-median θαη ηελ Κσ λα
επηιέγεηαη σο θνληηλό ζπκπιεξσκαηηθό ιηκάλη. Ζ πξνζζήθε θαη άιισλ θόκβσλ κεηεπηβίβαζεο
είλαη εθηθηή αιιά απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ.
πληειεζηέο εμόδνπ ηνπ κνληέινπ απνηεινύλ:
Α) Γηα ηνλ επηβάηε:
 Υξόλνο αλακνλήο θαη ζπλνιηθόο ρξόλνο ηαμηδηνύ.
 Αλ έθαλε κεηεπηβίβαζε.
 Σν επηζπκεηό γηα απηόλ δξνκνιόγην θαζώο θαη απηό πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνίεζε
(ιόγσ κε δηαζεζηκόηεηαο εηζηηήξησλ ηνπ επηζπκεηνύ δξνκνινγίνπ).
 Σν ζπλνιηθό θόζηνο κεηάβαζεο ζηνλ πξννξηζκό ηνπ.
 Γείθηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο επηβάηε.
Β) Γηα ην ζύζηεκα (Πινία – Ληκεληθέο ππνδνκέο):





πλνιηθά δηαλπζείζα κίιηα.
Κόζηνο Γξνκνινγίνπ/θέινπο.
Υξόλνο θαηάιεςεο Θ/Π.
Μεηαβνιή ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ πινίνπ ζε όια ηα ζθέιε ηνπ ηαμηδηνύ.

Ο δείθηεο επηζπκεηήο δηαδξνκήο επηβάηε πξνθύπηεη από ηε δηαδηθαζία θνζηνιόγεζεο ηνπ
εηζηηεξίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 3.4.4. Σα δξνκνιόγηα θαηαηάζζνληαη κε θξηηήξην
ην θόζηνο θαη ν επηβάηεο επηιέγεη ην νηθνλνκηθόηεξν. Ο δείθηεο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 αλ ν
επηβάηεο πήξε ηελ 1ε ηνπ επηινγή, 2 αλ πήξε ηελ 2ε ηνπ επηινγή θ.ν.θ
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4.1

ενάριο 1: Τφιςτάμενη κατάςταςη

ε απηό ην ζεκείν απνηππώλεηαη ην ζελάξην πνπ αλαπαξηζηά ην πθηζηάκελν ζύζηεκα. Ζ
δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ επηινγή ησλ κεγεζώλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο κεηαβιεηέο εηζόδνπ
ηνπ ζελαξίνπ. Γηα ην ζθνπό απηό επηιέρζεθαλ ηα 47 πινία πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 3
(3.3.2) κε ηα δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Σα δξνκνιόγηα έρνπλ δνκή θπθιηθνύ ηαμηδηνύ
θαη είλαη ηεο κνξθήο Πεηξαηάο-ύξνο-Σήλνο-Μύθνλνο-Πάξνο. Γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο
πξνζνκνίσζεο ιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηεο πεξηόδνπ πνπ επηιέρζεθε
σο θξίζηκε (ζεξηλή ιόγσ απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο). πγθεθξηκέλα πξνζνκνηώλεηαη ε
δπζκελέζηεξε πεξίπησζε από πιεπξά επηβαηηθήο δήηεζεο (Ηνύληνο-επηέκβξηνο) κε ζπλνιηθή
δηαθίλεζε πάλσ 7,000,000 επηβάηεο. Αξρηθά ν αιγόξηζκνο γέλεζεο επηβαηώλ παξάγεη 82
επηβάηεο/ ιεπηό ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζύκθσλα κε ην κεηξών πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ, ζε
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό παξάζπξν (7:00-19:00) ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε αιεζνθαλείο
ζπλζήθεο δήηεζεο (Βι. Εικόνα 4-1).

Δικόνα 4-1 Αποηύπυζη Τθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ με ενδεικηικέρ ζςνδέζειρ.
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Οη παξαγόκελνη επηβάηεο αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπο γηα κεηαθίλεζε ‘επηθνηλσλνύλ’ κε ην
πξόγξακκα θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηα δξνκνιόγηα ησλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηβαζηνύλ ζε
πινίν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο αλάινγα κε ην κεηαθνξηθό ηνπο πξνθίι (θόζηνο
ρξόλνπ επηβάηε αλάινγα κε ην ηύπν). Μόιηο ν επηβάηεο επηβηβαζηεί ζην πινίν πνπ ηνλ
ελδηαθέξεη θαηαγξάθεηαη ζην ζύζηεκα γηα λα ππνινγηζηεί ν ρξόλνο ηαμηδηνύ, ε επηινγή ηνπ (γηα
λα βξεζεί ε ζύγθξηζε αλ πήξε ηε βέιηηζηε) θαη ε πιεξόηεηα ηνπ πινίνπ. Ο επηβάηεο εμέξρεηαη
από ην ζύζηεκα όηαλ ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε ηνπ γηα κεηαθίλεζε θαη θηάζεη ηειηθά ζηνλ
πξννξηζκό ηνπ. ην ζελάξην ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο νη επηβάηεο δελ δηαζέηνπλ επηινγή
κεηεπηβίβαζεο θαη ην δξνκνιόγην πνπ επηιέγνπλ αθνξά ηνλ ηειηθό ηνπο πξννξηζκό. Σα
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ επηβάηε (ρξόλνο ηαμηδηνύ, επηινγή κέζνπ θιπ) θαίλνληαη
ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί. Όιεο νη πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην
παξάξηεκα θαη πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηόζν γηα ην ζύζηεκα επηβαηώλ όζν γηα ην ζύζηεκα ησλ
πινίσλ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο (Εικόνα 4-2) πεξηέρεη απόζπαζκα ησλ κεηαβιεηώλ εμόδνπ ηνπ κνληέινπ
πνπ αθνξά ηνπο επηβάηεο. ηελ πξώηε γξακκή αλαθέξεηαη ην όλνκα ηνπ πινίνπ πνπ εθηειεί ην
δξνκνιόγην θαη ν ραξαθηεξηζκόο Go δειώλεη όηη ην πινίν επηζηξέθεη. Σν start time αθνξά ηελ
εθθίλεζε ηνπ δξνκνινγίνπ, ην First PU (First Pick-Up) θαη ην End DO (End drop off)
αληίζηνηρα παξέρνπλ ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ επηβηβάζηεθε θαη
απνβηβάζηεθε ν επηβάηεο ζην ζπγθεθξηκέλν πινίν. Σν Start Port θαη ην End Port παξνπζηάδνπλ
ην ιηκάλη εθθίλεζεο θαη ην ιηκάλη πξννξηζκνύ ελώ νη ζηήιεο Distance Start θαη Distance End
παξνπζηάδνπλ ηηο απνζηάζεηο πνπ δειώζεθαλ ζην πξόγξακκα. Οη ηηκέο 100000 πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ Πεηξαηά δελ αθνξνύλ πξαγκαηηθή απόζηαζε, απιά ήηαλ έλαο ηξόπνο λα
δηαβάδεη ν αιγόξηζκνο ηηο απνζηάζεηο. Ζ ζηήιε κε ην θειί Price παξνπζηάδεη ηελ ηηκή αμίαο
ρξόλνπ ηνπ επηβάηε ζύκθσλα κε ην κνληέιν θόζηνπο πνπ αλαιύζεθε ζην θεθ. 3.2. Σέινο νη
ζηήιεο Best line θαη Num of Pax παξνπζηάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ επηβάηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
γθξνύπ επηβαηώλ ( ν αιγόξηζκνο γέλεζεο παξάγεη 82/ιεπηό ), δειαδή αλ ε ηηκή ζην θειί είλαη 1,
βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη νη επηβάηεο πήξαλ ηελ πξώηε δηαζέζηκε επηινγή ηνπο.
Σν κνληέιν εκθαλίδεη θαη απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηα ζπλνιηθά δηαλπζείζα κίιηα, ηνπο
ζπλνιηθνύο ρξόλνπο θίλεζεο ησλ πινίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηαρπηήησλ, ελώ κε θαηάιιειε
επεμεξγαζία εμάγνληαη θαη νη πιεξόηεηεο αλά ζθέινο.
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Δικόνα 4-2 Πίνακαρ μεηαβληηών εξόδος επιβαηών.
First Vessel

Start Time

Start Port

Distance
Start
178

Peiraias

100000

178

Peiraias

KRHTHII_back_2

1/1/2018 14:31

Herakleio

FESTOSPALACE_back_2

1/1/2018 14:32

Herakleio

HELLENICHIGHSPEED_go_2

1/1/2018 14:33

Peiraias

SUPERRUNNER_go_2

1/1/2018 14:34

SUPERRUNNER_go_2

1/1/2018 14:35

SUPERRUNNER_go_2

End Port

Distance
End

Price

First PU

247.48715

3/1/2018 16:00

End DO

Best
Line

Num. of
Pax

4/1/2018 0:54

1

82

100000

54.5

3/1/2018 17:00

4/1/2018 1:54

1

82

100000

Thira

148

52.196304

2/1/2018 7:05

2/1/2018 13:13

1

82

Paros

97

Thira

148

20.166666

2/1/2018 7:20

2/1/2018 9:22

1

82

Rafina

100000

Paros

97

94.910934

2/1/2018 7:20

2/1/2018 11:48

1

82

1/1/2018 14:36

Rafina

100000

Tinos

87

37.414757

2/1/2018 7:20

2/1/2018 9:28

1

82

HIGHSPEED7_go_2

1/1/2018 14:37

Thira

148

Mykonos

100

38.803154

2/1/2018 9:00

2/1/2018 15:05

1

82

KRHTHII_back_2

1/1/2018 14:38

Herakleio

178

Peiraias

100000

103.88649

3/1/2018 16:00

4/1/2018 0:54

1

82

HELLENICHIGHSPEED_go_2

1/1/2018 14:39

Peiraias

BLUESTARDELOS_back_2

1/1/2018 14:40

Naxos

HELLENICHIGHSPEED_go_2

1/1/2018 14:41

Peiraias

100000

BLUESTARII_go_2

1/1/2018 14:42

Peiraias

100000

ARTEMIS5_back_2

1/1/2018 14:43

Syros

CHAMPIONJET2_go_2

1/1/2018 14:44

Herakleio

BLUESTARDELOS_back_2

1/1/2018 14:45

Thira

148

BLUESTARPAROS_go_2

1/1/2018 14:46

Peiraias

100000

DIONISIOSSOLOMOS_back_2

1/1/2018 14:47

Kythnos

56

ARTEMIS5_go_2

1/1/2018 14:48

Laurio

100000

Milos

NISSOSMYKONOS_go_2

1/1/2018 14:49

Peiraias

100000

Mykonos

SUPERFASTXII_go_3

1/1/2018 14:50

Peiraias

100000

Patmos

SUPERFERRY_go_2

1/1/2018 14:51

Andros

78

Herakleio

ALEXANDER_go_2

1/1/2018 14:52

Paros

97

NISSOSCHIOS_go_2

1/1/2018 14:53

Peiraias

100000

SUPERFASTXII_back_3

1/1/2018 14:54

Patmos

168

NISSOSCHIOS_back_2

1/1/2018 14:55

Paros

97

SUPERRUNNER_back_2

1/1/2018 14:56

Mykonos

NISSOSMYKONOS_back_2

1/1/2018 14:57

Xios

BLUESTARPAROS_go_2

1/1/2018 14:58

Peiraias

100000

Tinos

NISSOSCHIOS_go_2

1/1/2018 14:59

Peiraias

100000

Paros

100000

87

88.26122

2/1/2018 7:05

2/1/2018 9:59

1

82

100000

61.398087

2/1/2018 18:40

2/1/2018 23:50

1

82

Thira

148

52.050667

2/1/2018 7:05

2/1/2018 13:13

1

82

Rodos

280

195.0752

2/1/2018 6:00

2/1/2018 20:55

1

82

86

Laurio

100000

91.87477

3/1/2018 15:36

3/1/2018 23:12

1

82

178

Naxos

110

59.949585

2/1/2018 8:40

2/1/2018 13:04

1

82

Naxos

110

45.091938

2/1/2018 15:38

2/1/2018 18:10

1

82

110

Sifnos
Peiraias

Tinos

87

49.24809

2/1/2018 7:30

2/1/2018 12:30

1

82

100000

59.67227

3/1/2018 0:53

3/1/2018 3:59

1

82

88

104.20196

2/1/2018 7:00

3/1/2018 3:06

1

82

100

47.7845

2/1/2018 7:35

2/1/2018 12:16

1

82

168

41.3

3/1/2018 7:00

3/1/2018 10:45

1

82

178

61.5

2/1/2018 7:50

2/1/2018 20:38

1

82

Naxos

110

28.229538

2/1/2018 0:00

2/1/2018 1:49

1

82

Paros

97

29.400002

2/1/2018 11:55

2/1/2018 15:47

1

82

Peiraias

100000

93.18619

3/1/2018 18:48

3/1/2018 22:33

1

82

Peiraias

Peiraias

100000

29.400002

3/1/2018 0:28

3/1/2018 4:20

1

82

100

Rafina

100000

22.666666

2/1/2018 18:17

2/1/2018 21:19

1

82

197

Peiraias

100000

85.98886

2/1/2018 19:08

3/1/2018 6:41

1

82

87

32.5

2/1/2018 7:30

2/1/2018 12:30

1

82

97

29.400002

2/1/2018 11:55

2/1/2018 15:47

1

82
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4.2

ενάριο 2: Αναδιάρθρωςη υφιςτάμενου δικτγου ςε δομή κβμβωνακτίνων

ην ππνθεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θόκβσλ-αθηίλσλ ζύκθσλα κε
όζα αλαθέξζεθαλ ζηα θεθάιαηα 1.2 θαη 2. Ο ξόινο ηνπ ζελαξίνπ απηνύ είλαη λα δηεξεπλεζεί
ε επηξξνή ηεο δνκήο θόκβσλ-αθηίλσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αθηνπιντθώλ
ζπλδέζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζαλ κεηαβιεηέο εηζόδνπ είλαη ε θνηλή βάζε
δεδνκέλσλ πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ όπσο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην ζελάξην 1, ν ζηόινο ησλ
πινίσλ πνπ αλαιύζεθε ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα κε αιιαγή πιένλ ζηα δξνκνιόγηα ησλ
πινίσλ. πγθεθξηκέλα ηα ηαρύηεξα θαη κεγαιύηεξα πινία έρνπλ δξνκνινγεζεί κε ζθνπό λα
εμππεξεηνύλ ηα δξνκνιόγηα κε ηε κεγαιύηεξε δήηεζε ζπλδένληαο ηα επηιεγκέλα hub θαη
ηνπο θύξηνπο ιηκέλεο, ελώ ηα πην ζπκβαηηθά πινία πξαγκαηνπνηνύλ ζπλδέζεηο ηνπηθνύ
ραξαθηήξα. Σα δξνκνιόγηα πξνέθπςαλ κε ηελ ζεώξεζε όηη ηα πινία πξέπεη λα θηάλνπλ
ζηελ Πάξν ζπγθεθξηκέλεο ώξεο (7:00 θαη 19:00) πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ν απαηηνύκελνο
ρξόλνο γηα κεηεπηβίβαζεο. Αξρηθά δελ είρε αλαηεζεί ζε πινίν λα εθηειεί κε απεπζείαο
ζύλδεζε (πξνζζήθε ζθέινπο) , όκσο κε ζπλερείο δνθηκέο ησλ πινίσλ, ζε θάπνηα ηκήκαηα
πξνζηέζεθαλ κηθξά δξνκνιόγηα. θνπόο ήηαλ ηα πινία λα εμππεξεηνύλ θαιύηεξα, λα
δηαζέηνπλ απμεκέλεο πιεξόηεηεο θαη λα απνζπκθνξεζνύλ νξηζκέλνη ιηκέλεο. Ζ εηθόλα 4-3
(Δηθόλα 4-3) πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη απόζπαζκα από ηνλ πίλαθα δξνκνιόγεζεο ηνπ
ζελαξίνπ 2.
Δικόνα 4-3 Απόζπαζμα πίνακα δπομολόγηζηρ ζςνδέζευν ζεναπίος 2
Άφιξθ ςτθν
Πάρο

Αναχϊρθςθ
από τθν
Πάρο

Άφιξθ
ςτθν Κω

Αναχϊρθς
Αναχϊρθςθ
Άφιξθ ςτθν
θ από τθν
από τθν
Ρόδο
Κω
Ρόδο

7:30

1710

22

BLUE STAR PAROS

19:30

1710

22

BLUE STAR PAROS

7:30
19:30
7:30

1150

25

BLUE STAR DELOS

1470 22

BLUE STAR NAXOS

7:30

1850 25

BLUE STAR 2

19:30

1850 25

BLUE STAR 2

7:00
10:26

7:30
10:56

1820 50

SUPERFAST XII

19:30
22:26

19:00
22:56
7:30

1820 50

SUPERFAST XII

386 38

SEAJET2

19:30

386 38

SEAJET2 2

19:00
7:00
7:00
19:00
19:00
19:00
7:00

19:00
7:00
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Γηα ηελ πξνζζήθε ζθέινπο ζηα δξνκνιόγηα αμηνπνηήζεθε ν δείθηεο πξνζβαζηκόηεηαο
(accessibility index) (βι. Δηθόλα 4-4) θαη ηα δηαγξάκκαηα θαηάιεςεο ησλ ιηκεληθώλ
ππνδνκώλ (berth capacity utilization).Ο πξώηνο δείθηεο ππνινγίζηεθε σο θιάζκα όπνπ ζηνλ
αξηζκεηή έρεη ηε ζπλνιηθή δπλακηθόηεηα ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηνύλ ην λεζί (total
capacity) θαη παξαλνκαζηή ηνλ πιεζπζκό ηνπ λεζηνύ.
Δικόνα 4-4 Μεηαβολή δείκηη πποζβαζιμόηηηαρ από ηο ζύζηημα κόμβυν-ακηίνυν ζηην ςθιζηάμενη
καηάζηαζη

Ηsland Name
Paros
Nisyros
Thira
Astypalaia
Kea
Mykonos
Tilos
Ikaria
Kythnos
Kos
Patmos
Samos
Rodos
Syros
Crete
Karpathos
Leros
Kalymnos
Chios
Kassos

Ζub and
Existing
Spoke
Network
Accescibillity index (3)
Difference
23.28
5.12
18.16
7.20
1.00
6.20
8.34
3.98
4.37
6.30
3.31
2.99
3.42
0.91
2.51
8.21
6.18
2.03
3.02
1.30
1.73
1.87
0.17
1.69
6.41
5.07
1.34
0.92
0.35
0.57
2.38
1.82
0.56
0.48
0.08
0.40
0.50
0.16
0.34
1.47
1.35
0.12
0.07
0.12
-0.05
0.22
0.30
-0.07
0.92
1.00
-0.08
0.07
0.18
-0.11
0.56
0.81
-0.25
1.29
1.71
-0.42

Ο δεύηεξνο δείθηεο πξνέθπςε από ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ θαη ηα δξνκνιόγηα
πξνζαξκόζηεθαλ ώζηε λα ππάξρεη πιεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 15%. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα
εθαξκνγήο ησλ 2 δεηθηώλ είλαη ην λεζί ηεο Σήλνπ όπνπ από 51,000 ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα
έθηαζε ηα 34,000 κε ην δείθηε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο λα κεηώλεηαη από 5.92 ζε 3.94 (κηθξό λεζί
κε επηπξόζζεηε θάιπςε ιόγσ πςειήο δήηεζεο ηεο Μπθόλνπ). Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ
πίλαθα ε πιεηνςεθία ησλ πινίσλ εκθαλίδνληαη ζηελ Πάξν ηηο ώξεο 7:00 θαη 19:30 κε ζθνπό ηελ
θαιύηεξε δπλαηή δηαζύλδεζε κε ηα ππόινηπα πινία θαη ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ κεηεπηβίβαζεο
ηνπ επηβάηε. Αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα εμόδνπ ηνπ ζελαξίνπ 2, ην κνληέινπ παξάγεη όκνηα
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ζηνηρεία κε απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζελάξην 1. Ζ αληηζηνηρία επηβαηώλ, ζηόινπ θαη ε
ζεώξεζε όηη νη επηβάηεο δελ αιιάδνπλ επηζπκία κε ηελ αιιαγή ησλ γξακκώλ επηηξέπεη ηελ
αζθαιή ζύγθξηζε ησλ 2 ζελαξίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.

4.3

Αποτελέςματα και ςγγκριςη ςεναρίων

ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί ζα παξαηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 2 ζελαξίσλ θαη ζα
αθνινπζήζεη ζύγθξηζε απηώλ κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο λέαο δνκήο ζπζηήκαηνο. ην πξώην
θνκκάηη ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο επηβάηεο, ζην δεύηεξν θνκκάηη
ζα παξαηεζνύλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πινία (κίιηα, ώξα
ηαμηδηνύ, ρξόλνο θίλεζεο πινίνπ, θιπ) θαη ζην ηειεπηαίν ζα γίλεη ζύγθξηζε ησλ 2 ζελαξίσλ γηα
εμαγσγή γεληθώλ ζπκπεξαζκάησλ.
Αλαιπηηθά κε ηα δεδνκέλα ησλ επηβαηώλ, ηα λεζηά ρσξίζηεθαλ ζε 2 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ
επηβαηηθή θίλεζε θαη ηνλ πιεζπζκό. Ζ κηα θαηεγνξία αθνξά ηα κεγάια λεζηά (Μύθνλνο,
Πάξνο, Θήξα, ύξνο, Κσο, Ρόδνο) θαη ε άιιε ηα κηθξόηεξα (Ίνο, Κάιπκλνο, Πάηκνο,
Αζηππάιαηα).
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ηα κεγάια λεζηά πξνθύπηεη γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε:










Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Πάξν είλαη 167.5
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηελ Πάξν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 180.8 ιεπηά
θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 121,688 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο
δηαδξνκήο είλαη 1.1.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Μύθνλν είλαη 172.8
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηελ Μύθνλν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 217.63
ιεπηά θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 95,858 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο
δηαδξνκήο είλαη 1.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Θήξα είλαη 221.1 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηε Θήξα πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 405.31 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 81,754 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.22.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε ύξν είλαη 540 ιεπηά. Ζ
κεηαθίλεζε από ηελ ύξν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 217.73 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 25,994 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.60.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Κσ είλαη 380 ιεπηά. Ζ
κεηαθίλεζε από ηελ Κσ πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 550.82 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 23,862 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 2.2
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Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Ρόδν είλαη 434 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηε Ρόδν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 709.7 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 20,746 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 2.25

Αληίζηνηρα κε ηε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ:












Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Πάξν είλαη 237 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηελ Πάξν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 176.2 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 121,688 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.67.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Μύθνλν είλαη 236
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηελ Μύθνλν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 293.4
ιεπηά θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 95,858 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο
δηαδξνκήο είλαη 1.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Θήξα είλαη 418 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηε Θήξα πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 692.5 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 81,754 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε ύξν είλαη 228 ιεπηά. Ζ
κεηαθίλεζε από ηελ ύξν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 479.24 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 25,994 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.60
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Κσ είλαη 625 ιεπηά. Ζ
κεηαθίλεζε από ηελ Κσ πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 356.4 ιεπηά θαη αθνξά
ηε κεηαθίλεζε 23,862 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο είλαη
3.54
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Ρόδν είλαη 779 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηε Ρόδν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 576 ιεπηά θαη αθνξά
ηε κεηαθίλεζε 20,746 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο είλαη
2.25

Γηα ηα κηθξόηεξα λεζηά (Ίνο, Κάιπκλνο, Αζηππάιαηα, Πάηκνο)
πθηζηάκελε θαηάζηαζε:


πξνθύπηεη όηη κε ηελ

Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Ίν είλαη 290 ιεπηά. Ζ
κεηαθίλεζε από ηελ Ίν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 247.3 ιεπηά θαη αθνξά
ηε κεηαθίλεζε 30,036 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο είλαη
1.12

75







Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Κάιπκλν είλαη 433
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηελ Κάιπκλν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 1116.5
ιεπηά θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 16,400 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο
δηαδξνκήο είλαη 1.48
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Πάηκν είλαη 884 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηε Πάηκν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 1256.3 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 16,400 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.1.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Αζηππάιαηα είλαη 714
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηε Αζηππάιαηα πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη
1357.5 ιεπηά θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 5,330 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε
επηζπκεηήο δηαδξνκήο είλαη 1.

Αληίζηνηρα κε ηε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ:








Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Ίν είλαη 378 ιεπηά. Ζ
κεηαθίλεζε από ηελ Ίν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 285.23 ιεπηά θαη αθνξά
ηε κεηαθίλεζε 30,036 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο είλαη
1.013
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Κάιπκλν είλαη 275
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηελ Κάιπκλν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 467.23
ιεπηά θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 16,400 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο
δηαδξνκήο είλαη 1.4.
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηε Πάηκν είλαη 478 ιεπηά.
Ζ κεηαθίλεζε από ηε Πάηκν πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 458.6 ιεπηά θαη
αθνξά ηε κεηαθίλεζε 16,400 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο δηαδξνκήο
είλαη 1.49
Ο κέζνο ρξόλνο κεηαθίλεζεο επηβαηώλ από ηνλ Πεηξαηά πξνο ηελ Αζηππάιαηα είλαη 319
ιεπηά. Ζ κεηαθίλεζε από ηε Αζηππάιαηα πξνο ηνπο δηαθόξνπο πξννξηζκνύο είλαη 709.4
ιεπηά θαη αθνξά ηε κεηαθίλεζε 5,330 επηβαηώλ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ δείθηε επηζπκεηήο
δηαδξνκήο είλαη 1.49

Οη ρξόλνη πνπ αλαθέξνληαη απνηππώλνπλ ηνπο ρξόλνπο πνπ απαηηνύληαη θαηά κέζν όξν γηα λα
θηλεζνύλ νη επηβάηεο από απηά ηα λεζηά πξνο όιεο ηηο δηαζέζηκεο δηαδξνκέο.
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πλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαιύζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηηο Εικόνα 4-5 θαη Εικόνα 4-6.

Δικόνα 4-5 Γιάγπαμμα σπόνυν για ηα μεγάλα νηζιά

Δικόνα 4-6 Δικόνα 4-5 Γιάγπαμμα σπόνυν για ηα μικπά νηζιά
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ην θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πινίσλ θαίλεηαη όηη ε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ έρεη απνδώζεη
ζεκαληηθά. Όζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε νη κέζνη ρξόλνη πνπ θηλήζεθαλ ηα πινία
ζηα δξνκνιόγηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θπκάλζεθαλ ζηηο 8.63 ώξεο ελώ νη κέζεο απνζηάζεηο
πνπ δηέλπζαλ έθηαζαλ ηα 163.4 κίιηα. ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο νη ζπλνιηθέο απνζηάζεηο πνπ
θάιπςαλ ηα πινία μεπέξαζαλ ηηο 16,000 ελώ ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο ην ζύλνιν μεπέξαζε
ηα 114,000 κίιηα. Σν θόζηνο ηεο θίλεζεο ησλ πινίσλ εκεξήζηα έθηαζε ηα 497,000 επξώ ελώ
ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο ην ζπλνιηθό θόζηνο μεπέξαζε ηα 3,400,000 επξώ.
Δικόνα 4-7 Απόζπαζμα δεδομένυν εξόδος πλοίυν
SEAJET2_go
CHAMPIONJET1_go
ANDROSJET_go
SUPERJET_go
TERAJET_go
CHAMPIONJET2_go
SIFNOSJET_go
FLYINGCAT4_go
HELLENICHIGHSPEED_go
HIGHSPEED4_go
ARTEMIS1_go
ARTEMIS4_go
ARTEMIS5_go
ARTEMIS6_go
NISSOSMYKONOS_go
NISSOSRODOS1_go
NISSOSRODOS2_go
NISSOSCHIOS_go
HIGHSPEED7_go
FESTOSPALACE_go
KNOSSOSPALACE_go

Distance
169
170
209
196
124
187
174
146
154
117
99
140
234
135
239
268
271
168
678
178
178

Journey start
07:00:00
07:00:00
07:30:00
07:00:00
07:40:00
08:40:00
07:30:00
07:15:00
07:05:00
07:15:00
07:00:00
07:00:00
07:00:00
07:00:00
07:35:00
14:00:00
00:30:00
23:55:00
09:00:00
22:00:00
22:00:00

journey end
12:56:50
12:15:00
15:48:19
14:09:28
11:55:20
15:20:30
13:04:44
13:29:36
13:13:00
11:49:44
14:36:00
18:20:00
03:06:00
19:00:00
19:08:36
05:54:00
15:33:00
08:08:11
09:20:00
06:54:00
06:54:00

speed
28.41662774
32.38095238
25.16472123
27.38280037
29.1383812
28.01498127
31.18900617
23.38494394
25.10869565
25.55205047
13.02631579
12.35294118
11.7
11.25
20.67474048
16.75
18.00664452
21
28.25
19.77777778
19.77777778

journey cost
5114.611111
4515
7142.538889
6155.688889
3659.777778
5740.5
4797.844444
5369.266667
5274.666667
3937.844444
3137.28
4678.4
8256
4953.6
9941.6
6604.8
6212.64
6880
20640
3715.2
3715.2

Journey time
5.947222222
5.25
8.305277778
7.157777778
4.255555556
6.675
5.578888889
6.243333333
6.133333333
4.578888889
7.6
11.33333333
20
12
11.56
16
15.05
8
24
9
9

origin
Peiraias
Peiraias
Ios
Peiraias
Rafina
Herakleio
Herakleio
Rafina
Peiraias
Peiraias
Syros
Andros
Laurio
Milos
Peiraias
Peiraias
Peiraias
Peiraias
Herakleio
Peiraias
Peiraias

Destination
Tinos
Mykonos
Thira
Sifnos
Tinos
Thira
Thira
Tinos
Sifnos
Paros
Kythnos
Tinos
Kea
Kimolos
Syros
Syros
Patmos
Paros
Rafina
Herakleio
Herakleio

Γηα ηε δνκή θόκβσλ-αθηίλσλ νη κέζνη ρξόλνη θίλεζεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο ππνηηζέκελεο
δξνκνινγήζεηο δελ μεπέξαζαλ ηηο 5 ώξεο ελώ θαη ηα κίιηα πνπ δηαλύζεθαλ θαηά κέζν όξν αλά
πινίν αλήιζαλ ζε 92.1. ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ην ζύλνιν ησλ κηιίσλ πνπ δηαλύζεθε από ην
ζηόιν ήηαλ 12,160 κίιηα ελώ εβδνκαδηαίσο ην ζύζηεκα θάιπςε 85,000 κίιηα. Σν θόζηνο
αληίζηνηρα γηα απηέο ηηο κεηαθνξέο ήηαλ 358,027 εκεξεζίσο ελώ ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο
αλήιζε ζε 2,5 εθαη. Δπξώ. Σα ζηνηρεία θόζηνπο γηα ηελ θνζηνιόγεζε ησλ δξνκνινγίσλ
πξνέθπςαλ έπεηηα από ζπλέληεπμε κε θνξέα ηεο λαπηηιίαο. Δθηηκήζεθαλ 2 θαηαλαιώζεηο
πινίσλ, όπνπ ε κηα αθνξνύζε ηα γξήγνξα πινία θαη ε δεύηεξε ηα ζπκβαηηθά. Ζ θαηαλάισζε
ππνινγηδόηαλ ζε ρξόλν ηαμηδηνύ αλά κεηξηθό ηόλν. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηηκή θαπζίκνπ
ειήθζεζαλ από ηελ ζειίδα ηνπ Bunkerworld.
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Αλαιύνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη όηη κε ηελ εθαξκνγή κηαο δνκήο δηθηύνπ θόκβσλαθηίλσλ επηβαξύλνληαη νη ρξόλνη κεηάβαζεο ζηα θνληηλόηεξα λεζηά. Απηό ήηαλ αλακελόκελν
θαζώο νη ζπλδέζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ ζηα πξώηα ζθέιε ηνπ θπθιηθνύ δξνκνινγίνπ δελ
παξνπζίαδαλ θάπνην πξόβιεκα. Σν πξόβιεκα εκθαληδόηαλ ζηα ηειεπηαία ηκήκαηα ηνπ
θπθιηθνύ ηαμηδηνύ θαη ηδίσο ζηα πην απνκαθξπζκέλα λεζηά. ην παξάδεηγκα ησλ κηθξώλ λεζηώλ
πνπ παξνπζηάζηεθαλ, επλνήζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα κε ηελ Πάηκν λα επηηπγράλεη κείσζε 13
πεξίπνπ σξώλ ηελ Αζηππάιαηα θαη ηελ Κάιπκλν 11, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ίνπ πξνθιήζεθε
κηα κηθξή αύμεζε ηεο κηζήο ώξαο (36 ιεπηά). ην ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο όκσο, από ηελ
ζθνπηά ησλ αθηνπιντθώλ εηαηξηώλ παξαηεξνύκε όηη ηα ζπλνιηθά κίιηα πνπ δηαλύνπλ ηα πινία
κεηώλνληαη, από 114,000 ζε 85,000 (δηαθνξά πεξίπνπ 30,000 κηιίσλ) θαη αληίζηνηρα κεηώλεηαη
θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ αθνύ ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ην πθηζηάκελν ζύζηεκα
είρε θόζηνο κεηαθνξάο 3.4 εθαηνκκύξηα επξώ, ελώ ζην ίδην δηάζηεκα ην ζύζηεκα θόκβσλαθηίλσλ είρε θόζηνο 2.5 εθαηνκκύξηα επξώ (εμνηθνλνκήζεθαλ 900 ρηιηάδεο επξώ). Σέινο από
ηελ ζθνπηά ηνπ επηβάηε ζην ζύλνιν ησλ κεηαθηλήζεσλ παξαηεξείηαη όηη επεξεάδεηαη
(απμάλεηαη) ν δείθηεο επηινγήο επηβάηε. Απηό ζεκαίλεη όηη ν επηβάηεο πξνηηκνύζε λα πάξεη ηελ
πξώηε ηνπ επηινγή (βέιηηζην κε βάζε ην πξνθίι ηνπ δξνκνιόγην), αλαγθάζηεθε λα κεηαβεί ζηε
2ε ή ηελ 3ε ηνπ επηινγή. Σν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ζα κπνξνύζε λα κεηαθξαζηεί θαη ζαλ
δείθηεο πνηόηεηαο εμππεξέηεζεο.
Σέινο γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηαζθεπάζηεθε έλαο ζπγθεληξσηηθόο
πίλαθαο όπνπ παξνπζηάδνληαη νη ρξόλνη κεηάβαζεο ζηα 2 ζπζηήκαηα. ηνλ πίλαθα νη ηηκέο κε
θόθθηλν θειί ππνδειώλνπλ ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ κεηάβαζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό
ελώ νη ηηκέο κε πξάζηλν θειί κείσζε ηνπ ρξόλνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Κόκβσλαθηίλσλ (Εικόνα 4-8).
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Δικόνα 4-8 Πίνακαρ ζύγκπιζηρ σπόνυν ζςνδέζευν μεηαξύ ηυν 2 ζςζηημάηυν.
Amorgos
Amorgos
Andros
Astypalaia
Chalki
Folegandros
Herakleio
Ikaria
Ios
Kalymnos
Karpathos
Kasos
Kastelorizo
Kea
Kimolos
Kos
Kythnos
Laurio
Leipsoi
Leros
Milos
Mykonos
Naxos
Nisyros
Paros
Patmos
Peiraias
Rafina
Rodos
Samos
Serifos
Sifnos
Sikinos
Soyda
Symi
Syros
Thira
Tilos
Tinos
Xios

Andros

Astypalaia Chalki

FolegandrosHerakleio Ikaria Ios
1:52:00 12:14:00
12:48:00

Kalymnos Karpathos Kasos

Kastelorizo Kea

Kimolos Kos

19:10:00

21:26:00

16:28:00

Leipsoi

9:49:00
0:28:00

21:50:38 14:48:53 2:21:00

Kythnos Laurio

8:39:00
23:29:00 3:12:00 19:50:00
16:44:00
4:04:00
15:40:15 5:36:00
1:07:00 2:09:00
7:57:00

1:40:00

22:42:00

16:14:00
21:38:00
2:20:00

12:28:00 3:56:00

9:02:00 13:58:00

Leros Milos Mykonos Naxos Nisyros Paros Patmos Peiraias Rafina Rodos Samos Serifos Sifnos Sikinos Soyda
23:31:30 2:13:00 6:46:05 0:43:00
1:14:00
2:25:45
2:30:00
4:24:00
0:15:15
14:30:00
13:12:00
17:56:00
1:09:00
0:09:00
7:46:00
5:03:00
9:02:00
21:11:51
18:23:00 17:45:00 5:28:00 4:24:00
6:09:34 15:53:00
19:11:40 13:00:00 1:44:00
4:59:20
7:00:00 0:02:00
9:16:00 3:55:00 1:26:45
13:29:15 9:49:08 0:09:21
0:14:04
5:29:35 4:53:00
21:49:00 23:45:10 17:44:00
1:51:00
8:29:30
9:31:10 0:44:00 10:34:17
1:08:00 5:29:00

Symi
Syros Thira Tilos
17:12:00 1:14:00 6:23:00
3:14:00 7:25:22
1:37:00
4:38:00 5:22:15
7:15:00 19:01:11 1:34:44
15:52:00 6:00:00 1:38:30
6:27:00 0:13:13
18:19:00
6:55:26
15:57:00

Tinos Xios
5:08:00
1:24:00
14:14:00

10:54:00 2:52:20
4:25:07
6:30:00

6:21:00
1:40:00

2:56:00 1:00:00
18:24:00

3:56:00
8:42:45 5:07:00

1:08:00

6:24:00
16:14:00

4:24:00 2:30:00
0:55:00
14:02:00

13:58:00

17:10:00 19:53:00 5:18:00 11:42:30 0:18:00
11:48:00 7:16:50 2:15:00 5:13:32
12:52:00 4:24:00 2:15:36 0:09:00 3:28:00

0:50:00 4:24:00
4:07:00 7:54:00 12:35:40 1:08:37 3:48:33
1:46:00
17:45:00 4:05:00
1:03:00
6:58:00 8:53:00 20:14:20
0:58:02 2:26:27 6:42:33
0:17:11
15:15:00
19:14:40
13:00:00
1:55:40 1:47:00
18:38:00 0:14:00
5:03:05
9:56:00

3:24:00 3:14:00 12:49:00
5:31:00 8:03:00 3:48:00
1:33:48

2:56:00
1:00:00 18:24:00

3:21:00
10:00:00 1:25:00 11:10:00 11:12:00 1:06:00
15:30:11 4:07:53 5:25:00 0:12:47 17:37:10 15:57:00 14:00:00
10:57:00 10:54:00 9:22:00 4:11:22
20:59:00
3:30:00

1:48:00
1:48:00

1:12:00 3:38:00

22:49:23

13:50:09
6:18:00 2:06:30 6:40:00 11:36:00 7:36:00 0:09:00
8:16:00 0:08:00 17:06:00 4:08:13 6:23:54 9:33:20 13:19:45
1:21:20
13:10:00
4:30:38 3:06:00
13:32:03 15:56:02
2:12:00

0:35:00
5:54:00

0:18:00 5:33:00
4:20:00
1:02:00
2:50:00
14:56:00

14:34:00
10:06:00
8:16:00
1:12:00
6:18:00
8:08:00
2:53:30
0:17:17 0:41:00 1:25:15
4:50:00 13:20:00 6:40:00
8:57:55
10:21:43
11:36:00
9:46:00
6:00:00
8:33:00
2:41:00
2:21:43 8:41:00
19:57:55
13:59:13
5:09:06
0:37:47
8:42:26
0:47:41
22:55:00
18:25:00
6:46:30 0:40:41 0:24:11
2:41:00
5:17:51
1:38:15 2:00:45 2:13:18 7:01:00 2:01:29
0:48:56 16:17:16
2:29:07
3:11:00 9:12:12 7:33:33 1:24:48 10:28:00
7:00:00 1:14:40
7:21:00
23:36:00 5:13:30 9:04:00
19:51:05
0:49:00 9:08:24 8:24:48
12:08:07
6:14:30

3:13:00 5:35:39
3:06:00

0:23:49 1:13:00
1:02:00 2:50:00

2:29:55
0:36:00
0:45:00 2:14:50
0:30:00 9:56:00
13:58:38
8:06:00
3:00:40
1:54:55 1:06:01 9:09:15 2:15:00 0:15:40
8:01:15 11:03:40 7:08:27 15:42:00 2:04:36 17:11:00
22:59:00
1:49:00 4:07:48 2:33:08 5:18:10 10:21:36 5:32:00
22:00:09
3:13:00
1:28:30
6:51:57 1:17:49 1:12:03
5:23:21
1:22:54
10:17:43
10:47:19
3:42:00

3:11:09
2:10:36
16:56:00 13:17:00
0:22:09 1:43:00
0:09:17 2:40:00

12:40:00
0:05:00
0:08:34

2:54:00
3:21:00 1:58:30
0:59:00
21:00:40 3:21:00 13:23:00
0:33:36 4:53:00
6:06:00 10:18:00 7:02:10 2:40:00 7:36:00
8:59:00 2:46:00 0:28:53 4:22:00
0:31:06 9:05:00 7:54:53
9:57:00 7:39:00 11:12:00 12:33:00
4:07:07 8:53:00
16:10:00 3:32:00 14:18:00 7:35:09 13:22:07 18:31:00 1:19:07 5:09:20 14:21:40 1:35:00 3:59:40 4:12:00 22:28:00 23:13:00 17:24:00
0:11:00
7:28:00
14:46:20 22:38:40
1:19:00 9:57:00 0:19:45 4:39:00
0:45:03
7:07:51 1:03:55 9:38:00 9:22:00 0:33:00 2:06:00
7:01:00 0:55:30
9:17:00
1:36:52
0:14:00

6:06:00
10:18:00
2:54:00 9:03:00 1:40:00
2:40:00 8:53:00
2:16:00

7:28:00

11:32:00
19:50:00 6:31:15
0:09:04
4:58:44
2:58:00
6:39:30 18:54:31
19:19:00 12:03:00
0:30:00 0:16:07

4:09:00
9:46:00
0:14:10 2:15:00
5:54:52 5:22:00

5:10:40
9:24:00
2:07:23
11:12:35

5:44:00 19:33:00

1:03:19
0:03:08 12:36:00
5:02:24
3:18:56 8:02:00 0:28:26 1:21:43
13:06:50
0:47:01
0:07:18 13:53:00 7:48:00 0:27:00 3:11:20 3:18:00
12:18:00
2:29:00
9:18:24 17:34:00
14:24:30 21:02:12
6:10:00
7:58:00
9:33:00 22:31:00
0:41:00
1:16:30
0:31:40
0:15:56 10:03:00
12:12:40 5:16:45
19:35:00 8:27:36 4:21:00
12:06:00 0:18:05 0:46:38
22:17:00 1:55:20

4:24:40
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ν πίλαθαο ζύγθξηζεο ρξόλσλ ησλ 2 ζπζηεκάησλ
(βι.Δηθόλα 4-8) παξνπζηάδεη ηελ επίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θόκβσλ-αθηίλσλ. Σν
πξάζηλν ρξώκα ζην θειί ππνδειώλεη ηελ επίηεπμε θαιύηεξεο δηαζύλδεζεο ηνπ λεζηνύ, ελώ ην
θόθθηλν ρξώκα αληίζηνηρα ππνδειώλεη επηβάξπλζε ηεο ζύλδεζεο. Αλαιπηηθά γηα ηα κηθξά
λεζηά πνπ εκθαλίδνληαη ηζρύεη όηη:
Ζ Ίνο βειηίσζε ην 33% ησλ ζπλδέζεσλ ηεο κε ην λέν ζύζηεκα. Σν ίδην πνζνζηό εκθαλίζηεθε
ζηελ Κάιπκλν θαη ηελ Αζηππάιαηα. Ζ Πάηκνο επίζεο βειηίσζε ηηο ζπλδέζεηο ηηο ζε πνζνζηό
36.36%.
Αληίζηνηρα ηα κεγάια λεζηά:
Ζ Πάξνο εκθάληζε βειηησκέλνπο ρξόλνπο ζην 80% ησλ ζπλδέζεσλ ηεο, ε ύξνο ζην 48%, ε
Θήξα ζην 58% θαη ε Μύθνλνο ζην 47%. Ζ Ρόδνο βειηίσζε ην 44% ησλ ζπλδέζεσλ ηεο ελώ
παξάιιεια ε Κσο ην 71%.
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5 ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ζ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηεο ρώξαο απαηηεί έλα εθηελέο δίθηπν ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνύλ ηα λεζηά κε ηελ επεηξσηηθή ελδνρώξα. Ζ εμππεξέηεζε ησλ λεζηώλ
ηνπ Νόηηνπ Αηγαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε απεπζείαο ζπλδέζεηο (Πεηξαηάο- Ζξάθιεην) είηε κε
θπθιηθά ηαμίδηα (πρ Πεηξαηάο-ύξνο-Σήλνο-Μύθνλνο-Πάξνο-Νάμνο) πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηνλ ζεκαληηθό ρξόλν ηαμηδηνύ θπξίσο ζηα ηειεπηαία ζηε ζεηξά λεζηά.
ηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάζηεθε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο από έλα
δίθηπν δνκήο θόκβσλ-αθηίλσλ (Hub and Spoke). Ζ αλάιπζε έγηλε κε ηελ βνήζεηα ελόο
κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη έδεημε όηη δελ επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε βειηίσζε
ραξαθηεξηζηηθώλ όπσο ν ρξόλνο ηαμηδηνύ, ηα ζπλνιηθά δηαλπόκελα κίιηα, θιπ δηόηη ζε αξθεηά
δξνκνιόγηα παξαηεξήζεθαλ κηθξέο πιεξόηεηεο. Ζ εθαξκνγή όκσο κεξηθήο δνκήο απηνύ ηνπ
ζπζηήκαηνο ζπλδέζεσλ έδεημε όηη:








Δπηηπγράλνληαη κεηώζεηο ζηνπο ρξόλνπο ηαμηδηνύ ζηα λεζηά πνπ βξίζθνληαη ζην
ηειεπηαία ζθέιε ησλ θπθιηθώλ δξνκνινγίσλ. Ηδίσο αλ ε απόζηαζε από ηηο θύξηεο πεγέο
κεηαθηλήζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιε.
Με ηε δξνκνιόγεζε κεγαιύηεξσλ θαη ηαρύηεξσλ πινίσλ ζηα ηκήκαηα πνπ ελώλνπλ
λεζηά κε πςειέο δεηήζεηο θαη ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε πην ζπκβαηηθώλ πινίσλ ζηα
ηκήκαηα κε κηθξόηεξε δήηεζε, επηηπγράλνληαη απμεκέλεο ρσξεηηθόηεηεο ζηα πινία.
Οη απμεκέλεο ζπρλόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηάλπζε ιηγόηεξσλ, θαηά κέζν όξν,
κηιίσλ (θαηαξγνύληαη ηα κεγάια δξνκνιόγηα κε 4 θαη 5 ζθέιε) δίλνπλ πεξηζζόηεξεο
επηινγέο ζηνλ επηβάηε, θπξίσο όηαλ ε δήηεζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο απμάλεηαη
θαηαθόξπθα (δπζθνιία ζηελ εύξεζε εηζηηεξίνπ). Αλ αλαινγηζηνύκε θαη ηνπο ρξόλνπο
αλακνλήο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θηάλνπλ ηηο 4 θαη 5 κέξεο, ε παξνρή
απμεκέλσλ ζπρλνηήησλ ίζσο ππεξθαιύπηεη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε
ζρέζε κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα.
Σα ζπλνιηθά κίιηα πνπ δηαλύνπλ ηα πινία κεηώλνληαη, κε ην κέζν όξν δηαλπόκελσλ
κηιίσλ λα κεηώλνληαη θαηά 43% θαη ηα ζπλνιηθά κίιηα λα κεηώλνληαη θαηά 25,4%. Σε
Μείσζε παξαηεξείηαη θαη ζην ζπλνιηθό θόζηνο από ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ κε ηελ
εμνηθνλόκεζε 900 ρηι. επξώ.
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6 ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΡΕΤΝΑ
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηεξεπλήζεθε ε εθαξκνγή ηεο δνκήο
θόκβσλ-αθηίλσλ ζην αθηνπιντθό ζύζηεκα ησλ γξακκώλ ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ. Ζ ζεώξεζε γηα
ηνλ θαηακεξηζκό ηεο δήηεζεο πξνέθπςε από ην κνληέιν βαξύηεηαο, εθηηκώληαο ζαλ ζπληειεζηή
ηξηβήο (‘αληίζηαζε’ ζηελ κεηαθίλεζε )ηελ απόζηαζε κεηαθνξάο πλεπώο γηα ηελ νξζόηεξε
αμηνιόγεζε ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελόο
πξνζαξκνζκέλνπ κεηξώνπ πξνέιεπζεο-πξννξηζκνύ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζε
ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο. Σν Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο αλαθνίλσζε όηη ζην
κέιινλ ζα δηαζέζεη ηέηνηα ζηνηρεία.
Δπίζεο γηα ηελ πιήξε εηθόλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηύνπ θαιό ζα ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ νη
ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο/ αληαγσληζκνύ κεηαμύ άιισλ δηαζέζηκσλ κέζσλ κεηαθνξάο. Γηα ηα
απνκαθξπζκέλα λεζηά ε ύπαξμε αεξνπνξηθήο ζύλδεζεο είλαη αλακελόκελν λα επεξεάδεη ηε
δήηεζε γηα κεηαθίλεζε εηδηθά αλ ην θόκηζηξν θπκαίλεηαη ζε ειθπζηηθέο ηηκέο. Γηα ηα λεζηά πνπ
δελ δηαζέηνπλ αεξνπνξηθή θάιπςε ιόγσ ηεο κε ύπαξμεο αεξνδξνκίνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε
ιύζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Έλεγσορ εγκςπόηηηαρ μονηέλος: Με ζθνπό λα επαιεζεπηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ
έγηλε έιεγρνο θαηαζθεπάδνληαο έλα ππνζεηηθό θαη απιό ζύζηεκα, ζην νπνίν εύθνια κπνξνύκε
λα πξνβιέςνπκε ην απνηέιεζκα. Απηό ην ζύζηεκα απνηειείηαη από 10 επηβάηεο, 6 πηζαλέο
πξνειεύζεηο θαη πξννξηζκνύο θαη 4 πινία. Πεξηνξηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ν
επηβάηεο λα κπνξεί λα θάλεη κεηεπηβίβαζε κόλν ζηνλ Πεηξαηά.
αλ ζπληειεζηέο εηζόδνπ δόζεθαλ ν πίλαθαο Π-Π ησλ επηβαηώλ
Peiraias Syros

Tinos

Mykonos Naxos

Paros

Peiraias

0

1

0

1

2

1

Syros

0

0

1

0

0

0

Tinos

0

0

0

0

0

1

Mykonos 0

1

0

0

0

0

Naxos

1

0

0

0

0

0

Paros

0

0

0

0

1

0

ηε ζπλέρεηα βξέζεθε ε πηζαλόηεηα πνπ έρεη ν επηβάηεο λα επηιέμεη ην θάζε δεπγάξη
πξνέιεπζεο πξννξηζκνύ, ελώ ππνινγίζηεθε θαη ε αζξνηζηηθή πηζαλόηεηα

Αξηζκόο
επηβαηώλ
Από

Πξνο

(Υ100)

Αζξνηζηηθή
Πηζαλόηεηα Πηζαλόηεηα

peiraias

peiraias

0

0

0

peiraias

syros

1

0.1

0.1

peiraias

tinos

0

0

0.1

peiraias

mykonos 1

0.1

0.2

peiraias

naxos

0.2

0.4

2
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peiraias

paros

1

0.1

0.5

syros

peiraias

0

0

0.5

syros

syros

0

0

0.5

syros

tinos

1

0.1

0.6

syros

mykonos 0

0

0.6

syros

naxos

0

0

0.6

syros

paros

0

0

0.6

tinos

peiraias

0

0

0.6

tinos

syros

0

0

0.6

tinos

tinos

0

0

0.6

tinos

mykonos 0

0

0.6

tinos

naxos

0

0

0.6

tinos

paros

1

0.1

0.7

mykonos peiraias

0

0

0.7

mykonos syros

1

0.1

0.8

mykonos tinos

0

0

0.8

mykonos mykonos 0

0

0.8

mykonos naxos

0

0

0.8

mykonos paros

0

0

0.8

naxos

peiraias

1

0.1

0.9

naxos

syros

0

0

0.9

naxos

tinos

0

0

0.9

naxos

mykonos 0

0

0.9

naxos

naxos

0

0.9

0
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naxos

paros

0

0

0.9

paros

peiraias

0

0

0.9

paros

syros

0

0

0.9

paros

tinos

0

0

0.9

paros

mykonos 0

0

0.9

paros

naxos

1

0.1

1

paros

paros

0

0

1

Οι ζςνηελεζηέρ εξόδος ηος μονηέλος είναι:
Μεηά ηελ παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκώλ από ην 0 κέρξη 1, θαη ζπγθξίλνληάο ηνπο κε ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα θαη ηελ αζξνηζηηθή ηνπο πηζαλόηεηα, δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο πίλαθαο
πξνέιεπζεο πξννξηζκνύ παξαγόκελνο από ην κνληέιν.

Peiraias Syros
Peiraias

1

Tinos

Mykonos Naxos
1

Paros
3

Syros
Tinos
Mykonos
Naxos
Paros

2
2
1

1. Ζ επηινγή ησλ δξνκνινγίσλ έγηλε από ηνπο επηβάηεο σο εμήο:
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0.769518
---------Mykonos==Syros
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 06:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 06:00:00 EET 2018--karabi4_go=06:00:00
Price wait to port: (6.0074673h + 0h) * 2$=12.014935$
Miles Price: ( 19mil / 15mil/h ) * 5$/h = 6.333333 $
Total Price: 28.348267$
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 09:51:00 EET 2018--karabi1_back=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 9h) * 2$=65.986916$
Miles Price: ( 25mil / 20mil/h ) * 5$/h = 6.25 $
Total Price: 82.236916$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 18:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 22:57:00 EET 2018--karabi3_back=18:00:00
Price wait to port: (18.0224h + 4h) * 2$=44.0448$
Miles Price: ( 99mil / 20mil/h ) * 5$/h = 24.75 $
6=Ticket request :Fri Jan 12 03:54:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 18:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 18:00:00 EET 2018--karabi1_go=18:00:00
Price wait to port: (14.126649h + 0h) * 10$=141.2665$
Miles Price: ( 86mil / 20mil/h ) * 5$/h = 21.5 $
Total Price: 241.5613$
Mykonos-Syros={"delay":0,"price":28.348267,"name":"karabi4_go_11","startTime":"06:00:00","stations":
[{"name":"Mykonos","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Syros","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":15,"capacity":3}
0.41587
---------Peiraias==Paros
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018--karabi1_go=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 0h) * 2$=47.986916$
Miles Price: ( 154mil / 20mil/h ) * 5$/h = 38.5 $
Total Price: 96.486916$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018--karabi2_go=20:00:00
Price wait to port: (19.988482h + 0h) * 2$=39.976963$
Miles Price: ( 97mil / 30mil/h ) * 5$/h = 16.166666 $
Total Price: 66.14363$
Peiraias-Paros={"delay":0,"price":66.14363,"name":"karabi2_go_11","startTime":"20:00:00","stations":
[{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""},{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":30,"capacity":2}
0.994726
---------Paros==Naxos
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 23:14:00 EET 2018--karabi2_go=20:00:00
Price wait to port: (19.988482h + 3h) * 2$=45.976963$
Miles Price: ( 20mil / 30mil/h ) * 5$/h = 3.3333335 $
Total Price: 59.310295$
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 07:42:00 EET 2018--karabi1_back=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 7h) * 2$=61.986916$
Miles Price: ( 20mil / 20mil/h ) * 5$/h = 5.0 $
Total Price: 76.986916$
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 00:34:00 EET 2018--karabi2_back=20:00:00
Price wait to port: (19.988482h + 4h) * 2$=47.976963$
Miles Price: ( 97mil / 30mil/h ) * 5$/h = 16.166666 $
6=Ticket request :Fri Jan 12 03:55:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 20:00:00 EET 2018--karabi1_go=20:00:00
Price wait to port: (16.09273h + 0h) * 10$=160.92729$
Miles Price: ( 134mil / 30mil/h ) * 5$/h = 22.333334 $
Total Price: 257.40424$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 06:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 10:40:00 EET 2018--karabi4_back=06:00:00
Price wait to port: (6.0074673h + 4h) * 2$=20.014935$
Miles Price: ( 20mil / 15mil/h ) * 5$/h = 6.666667 $
Total Price: 36.681602$
Paros-Naxos={"delay":0,"price":36.681602,"name":"karabi4_back_11","startTime":"06:00:00","stations"
:[{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Naxos","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":15,"capacity":3}
0.478753
---------Peiraias==Paros
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018--karabi1_go=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 0h) * 2$=47.986916$
Miles Price: ( 154mil / 20mil/h ) * 5$/h = 38.5 $
Total Price: 96.486916$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018--karabi2_go=20:00:00
Price wait to port: (19.988482h + 0h) * 2$=39.976963$
Miles Price: ( 97mil / 30mil/h ) * 5$/h = 16.166666 $
Total Price: 66.14363$
Peiraias-Paros={"delay":0,"price":66.14363,"name":"karabi2_go_11","startTime":"20:00:00","stations":
:[{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""},{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":30,"capacity":2}
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Πξώηε θάζε ειέγρνπ:
ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί επεμεγνύληαη αλά γξακκή νη έμνδνη (outputs) πνπ καο δίλεη ην
κνληέιν. Δλδεηθηηθά επηιέρζεθε λα αλαιπζεί ν πξώηνο επηβάηεο.
0.460004
---------Peiraias==Paros
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018--karabi1_go=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 0h) * 2$=47.986916$
Miles Price: ( 154mil / 20mil/h ) * 5$/h = 38.5 $
Total Price: 96.486916$
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 20:00:00 EET 2018--karabi2_go=20:00:00
Price wait to port: (44.01835h + 0h) * 2$=88.0367$
Miles Price: ( 97mil / 30mil/h ) * 5$/h = 16.166666 $
Total Price: 114.20336$
Peiraias-Paros={"delay":0,"price":96.486916,"name":"karabi1_go_12","startTime":"00:00:00","stations":
[{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""},{"name":"Syros","id":0,"type":"","transition":""},
{"name":"Tinos","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Mykonos","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Naxos","id":0,"type":"","transition":""},
{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":20,"capacity":1}
0.214721
---------Peiraias==Naxos
7=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Sat Jan 13 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Sat Jan 13 00:00:00 EET 2018--karabi1_go=00:00:00
Price wait to port: (48.023323h + 0h) * 2$=96.046646$
Miles Price: ( 134mil / 20mil/h ) * 5$/h = 33.5 $
Total Price: 139.54665$
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 20:00:00 EET 2018--karabi2_go=20:00:00
Price wait to port: (44.01835h + 0h) * 2$=88.0367$
Miles Price: ( 117mil / 30mil/h ) * 5$/h = 19.5 $
Total Price: 117.5367$
Peiraias-Naxos={"delay":0,"price":117.5367,"name":"karabi2_go_13","startTime":"20:00:00","stations":[{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""},
{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Naxos","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":30,"capacity":2}
0.743571
---------Mykonos==Syros
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 06:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 06:00:00 EET 2018--karabi4_go=06:00:00
Price wait to port: (6.0074673h + 0h) * 2$=12.014935$
Miles Price: ( 19mil / 15mil/h ) * 5$/h = 6.333333 $
Total Price: 28.348267$
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 09:51:00 EET 2018--karabi1_back=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 9h) * 2$=65.986916$
Miles Price: ( 25mil / 20mil/h ) * 5$/h = 6.25 $
Total Price: 82.236916$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 18:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 22:57:00 EET 2018--karabi3_back=18:00:00
Price wait to port: (18.0224h + 4h) * 2$=44.0448$
Miles Price: ( 99mil / 20mil/h ) * 5$/h = 24.75 $
7=Ticket request :Fri Jan 12 03:54:00 EET 2018- Start Time Vessel: Sat Jan 13 18:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Sat Jan 13 18:00:00 EET 2018--karabi1_go=18:00:00
Price wait to port: (38.12011h + 0h) * 10$=381.2011$
Miles Price: ( 86mil / 20mil/h ) * 5$/h = 21.5 $
Total Price: 481.4959$
Mykonos-Syros={"delay":0,"price":28.348267,"name":"karabi4_go_11","startTime":"06:00:00","stations"
:[{"name":"Mykonos","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Syros","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":15,"capacity":3}
0.896988
---------Naxos==Peiraias
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 08:42:00 EET 2018--karabi1_back=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 8h) * 2$=63.986916$
Miles Price: ( 134mil / 20mil/h ) * 5$/h = 33.5 $
Total Price: 107.486916$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 23:54:00 EET 2018--karabi2_back=20:00:00
Price wait to port: (19.988482h + 3h) * 2$=45.976963$
Miles Price: ( 117mil / 30mil/h ) * 5$/h = 19.5 $
Total Price: 75.47696$
Naxos-Peiraias={"delay":0,"price":75.47696,"name":"karabi2_back_12","startTime":"20:00:00","stations":
[{"name":"Naxos","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""}]
,"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":30,"capacity":2}
0.048134
---------Peiraias==Syros
7=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Sat Jan 13 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Sat Jan 13 00:00:00 EET 2018--karabi1_go=00:00:00
Price wait to port: (48.023323h + 0h) * 2$=96.046646$
Miles Price: ( 86mil / 20mil/h ) * 5$/h = 21.5 $
Total Price: 127.546646$
Peiraias-Syros={"delay":0,"price":127.546646,"name":"karabi1_go_13","startTime":"00:00:00","stations":
[{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""},{"name":"Syros","id":0,"type":"","transition":""}],"day":["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":20,"capacity":1}
0.847505
---------Naxos==Peiraias
6=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Fri Jan 12 00:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Fri Jan 12 08:42:00 EET 2018--karabi1_back=00:00:00
Price wait to port: (23.993458h + 8h) * 2$=63.986916$
Miles Price: ( 134mil / 20mil/h ) * 5$/h = 33.5 $
Total Price: 107.486916$
5=Ticket request :Thu Jan 11 00:00:00 EET 2018- Start Time Vessel: Thu Jan 11 20:00:00 EET 2018- Pick Up Time: Thu Jan 11 23:54:00 EET 2018--karabi2_back=20:00:00
Price wait to port: (19.988482h + 3h) * 2$=45.976963$
Miles Price: ( 117mil / 30mil/h ) * 5$/h = 19.5 $
Total Price: 75.47696$
Naxos-Peiraias={"delay":0,"price":75.47696,"name":"karabi2_back_12","startTime":"20:00:00","stations":
[{"name":"Naxos","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Paros","id":0,"type":"","transition":""},{"name":"Peiraias","id":0,"type":"hub","transition":""}],
day:["1","2","3","4","5","6","7"],"speed":30,"capacity":2}
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1. Σπραίνο αξηζκόο πνπ παξάγεηαη. Μηθξόηεξνο ηνπ 0,8 άξα από ηνλ πίλαθα αζξνηζηηθήο
πηζαλόηεηαο ν επηβάηεο ηαμηδεύεη από ηελ Μύθνλν ζηελ ύξν.
2. Δπαιήζεπζε ηεο επηινγήο ηνπ επηβάηε
3. (1ν πηζαλό δξνκνιόγην) Ο επηβάηεο δεηάεη εηζηηήξηα ηελ πέκπηε κέξα (Πέκπηε)
11/1/2018 θαη ώξα 00:00:00. Διέγρεηαη ζηελ ζπλέρεηα ην πινίν κε όλνκα karabi4 πνπ
μεθηλάεη δξνκνιόγην από ηελ Μύθνλν ζηηο 06:00:00 όπνπ θαη ζα επηβηβαζηεί.
4. Ο ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα μεθηλήζεη ην δξνκνιόγην είλαη 6 ώξεο, ελώ ν ρξόλνο
πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη είλαη 0, θαζώο ην
δξνκνιόγην μεθηλάεη από ηελ Μύθνλν όπνπ βξίζθεηαη θαη ν επηβάηεο. Ο ρξόλνο
θνζηνινγείηαη κε 2€ ηελ ώξα, άξα ν ρξόλνο αλακνλήο αλέξρεηαη ζηα 12€
5. Αθνύ ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ζην πινίν, ζα δηαλύζεη 19 κίιηα κε ηαρύηεηα 15 κίιηα ηελ
ώξα, όπνπ είλαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ. Ζ δηαίξεζε απηή καο δίλεη ηνλ ρξόλν
ηαμηδηνύ, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε 5€ αλά ώξα (ηόζν θνζηνινγείηαη ν ρξόλνο πνπ ν
επηβάηεο ηαμηδεύεη) θαη καο δίλεη ηελ ηηκή 6.33€.
6. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ηηκώλ
ζπλ έλα ηππηθό θόζηνο εηζηηεξίνπ 10€.
7. (2ν πηζαλό δξνκνιόγην) Ο επηβάηεο αλαδεηάεη εηζηηήξηα γηα ην δξνκνιόγην ηεο έθηεο
κέξαο (Παξαζθεπή) 12/1/2018 θαη ώξα 00:00:00 κε ην πινίν karabi1 πνπ μεθηλάεη
δξνκνιόγην από ηνλ Πεηξαηά ζηηο 00:00:00 θαη επηβηβάδεηαη ζε απηό ηελ Παξαζθεπή
12/1/2018 θαη ώξα 09:51:00.
8. Ο ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα μεθηλήζεη ην δξνκνιόγην είλαη 24 ώξεο, ελώ ν
ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη είλαη 9 ώξεο.
Ο ρξόλνο θνζηνινγείηαη κε 2€ ηελ ώξα, άξα ν ρξόλνο αλακνλήο αλέξρεηαη ζηα 66€.
9. Αθνύ ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ζην πινίν ζα δηαλύζεη 25 κίιηα κε ηαρύηεηα 20 κίιηα ηελ
ώξα, όπνπ είλαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ. Ζ δηαίξεζε απηή καο δίλεη ηνλ ρξόλν
ηαμηδηνύ, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε 5€ αλά ώξα (ηόζν θνζηνινγείηαη ν ρξόλνο πνπ ν
επηβάηεο ηαμηδεύεη) θαη καο δίλεη ηελ ηηκή 6.25€.
10. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ηηκώλ
ζπλ έλα ηππηθό θόζηνο εηζηηεξίνπ 10€.
11. (3ν πηζαλό δξνκνιόγην) Ο επηβάηεο αλαδεηάεη εηζηηήξηα ηελ πέκπηε κέξα (Πέκπηε)
11/1/2018 θαη ώξα 00:00:00.Σν πινίν κε όλνκα karabi3 πνπ μεθηλάεη δξνκνιόγην ζηηο
18:00:00 θαη ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ζε απηό ηελ Πέκπηε 11/1/2018 θαη ώξα 22:57:00
12. Ο ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα μεθηλήζεη ην δξνκνιόγην είλαη 18 ώξεο, ελώ ν
ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη είλαη 4 ώξεο.
Ο ρξόλνο θνζηνινγείηαη κε 2€ ηελ ώξα, άξα ν ρξόλνο αλακνλήο αλέξρεηαη ζηα 44€.
13. Αθνύ ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ζην πινίν ζα δηαλύζεη 99 κίιηα κε ηαρύηεηα 20 κίιηα ηελ
ώξα, όπνπ είλαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ. Ζ δηαίξεζε απηή καο δίλεη ηνλ ρξόλν
ηαμηδηνύ, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε 5€ αλά ώξα (ηόζν θνζηνινγείηαη ν ρξόλνο πνπ ν
επηβάηεο ηαμηδεύεη) θαη καο δίλεη ηελ ηηκή 24.75€.
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14. Ο επηβάηεο ζε απηό ην ζεκείν βξίζθεηαη ζηνλ Πεηξαηά όπνπ θάλεη κεηεπηβίβαζε. Σν
επόκελν θαξάβη πνπ ζα επηβηβαζηεί (karabi1) μεθηλάεη ην δξνκνιόγην ηνπ ζηηο 18:00:00
από ηνλ Πεηξαηά όπνπ βξίζθεηαη θαη ν επηβάηεο.
15. Ο ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα μεθηλήζεη ην δξνκνιόγην είλαη 14.1 ώξεο, ελώ ν
ρξόλνο πνπ ζα πεξηκέλεη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη είλαη 0 ώξεο.
Ο ρξόλνο αλακνλήο ζηελ ζέζε κεηεπηβίβαζεο θνζηνινγείηαη κε 10€ ηελ ώξα, άξα ν
ρξόλνο αλακνλήο αλέξρεηαη ζηα 141€.
16. Αθνύ ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ζην πινίν ζα δηαλύζεη 86 κίιηα κε ηαρύηεηα 20 κίιηα ηελ
ώξα, όπνπ είλαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ. Ζ δηαίξεζε απηή καο δίλεη ηνλ ρξόλν
ηαμηδηνύ, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε 5€ αλά ώξα (ηόζν θνζηνινγείηαη ν ρξόλνο πνπ ν
επηβάηεο ηαμηδεύεη) θαη καο δίλεη ηελ ηηκή 21.5€.
17. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ηαμηδηνύ ππνινγίδεηαη από ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ηηκώλ
ζπλ έλα ηππηθό θόζηνο εηζηηεξίνπ 10€.
18. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ δξνκνινγίνπ είλαη ην νηθνλνκηθόηεξν γηα ηνλ επηβάηε, δειαδή ην
πξώην ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε θόζηνο 28.34€. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν ήηαλ
πιήξεο ζα επηιεγόηαλ ην δεύηεξν νηθνλνκηθόηεξν δξνκνιόγην.
Αθνύ έγηλε ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή επηινγή δξνκνινγίνπ ηνπ επηβάηε, αθνινπζεί ν έιεγρνο γηα
ηελ πιεξόηεηα ησλ πινίσλ. Σα δξνκνιόγηα πνπ επέιεμαλ νη επηβάηεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
Γεύηεξε θάζε ειέγρνπ:
karabi1
Α/Α επιβάτθ
Χωρθτικότθτα = 1 Peiraias Syros
θμζρα 1
θμζρα 2
θμζρα 3
θμζρα 4
θμζρα 5
θμζρα 6
5
θμζρα 7
9

Αναχϊρθςθ από Πειραιά
Tinos

5
9

Επιςτροφι ςτον Πειραιά

Mykonos Naxos

5

5

Paros

5

Paros

Naxos

Mykonos Tinos

Syros

Peiraias

5

karabi2
Α/Α επιβάτθ
Αναχϊρθςθ από Πειραιά
Επιςτροφι ςτον Πειραιά
Χωρθτικότθτα = 2 Peiraias Paros
Naxos
Naxos
Paros
Peiraias
θμζρα 1
θμζρα 2
θμζρα 3
θμζρα 4
θμζρα 5
2/4
2/4
8/10
8/10
8/10
θμζρα 6
6
6
6
θμζρα 7
karabi3
Α/Α επιβάτθ
Αναχϊρθςθ από Πειραιά
Επιςτροφι ςτον Πειραιά
Χωρθτικότθτα = 2 Peiraias Tinos
Mykonos Mykonos Tinos
Peiraias
θμζρα 1
θμζρα 2
θμζρα 3
θμζρα 4
θμζρα 5
θμζρα 6
θμζρα 7
karabi4
Α/Α επιβάτθ
Αναχϊρθςθ από Μφκονο
Χωρθτικότθτα = 3 Mykonos Syros
Naxos
Paros

Paros

Επιςτροφι ςτθν Μυκονο
Naxos
Syros
Mykonos
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Όινη νη επηβάηεο αλαδήηεζαλ δξνκνιόγην ηελ 5ε εκέξα ηεο εβδνκάδαο (Πέκπηε), ζηηο 00:00:01.
Πξώηνο επηβάηεο (1): Δπέιεμε ην karabi4 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Μύθνλν-ύξν.
Γεύηεξνο επηβάηεο (2):

Δπέιεμε ην karabi2 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Πεηξαηά-Πάξν.

Σξίηνο επηβάηεο (3): Δπέιεμε ην karabi4 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Πάξν-Νάμν.
Σέηαξηνο επηβάηεο (4):
Πάξνο.

Δπέιεμε ην karabi2 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Πεηξαηάο-

Πέκπηνο επηβάηεο (5): Δπέιεμε ην karabi1 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Πεηξαηάο-Πάξνο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε παξόιν πνπ ε νηθνλνκηθόηεξε δηαδξνκή γηα απηόλ ηνλ επηβάηε ζα ήηαλ
λα πάξεη ην karabi2 ηεο Πέκπηεο, ην πινίν ήηαλ πιήξεο από ηνπο επηβάηεο (2) θαη (4), όπνηε
επηιέρηεθε ε δεύηεξε θαιύηεξε επηινγή.
Έθηνο επηβάηεο (6):

Δπέιεμε ην karabi2 ηεο Παξαζθεπήο γηα ηελ δηαδξνκή Πεηξαηά-Νάμν.

Απηή ήηαλ ε ηξίηε θαιύηεξε επηινγή ηνπ θαζώο θαη ην karabi1, αιιά θαη ην karabi2 ηεο
Πέκπηεο ήηαλ πιήξεηο.
Έβδνκνο επηβάηεο (7):

Δπέιεμε ην karabi4 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Μύθνλν-ύξν.

Όγδννο επηβάηεο (8): Δπέιεμε ην karabi2 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Νάμν-Πάξν.
Έλαηνο επηβάηεο (9): Δπέιεμε ην karabi1 ηεο αββάηνπ γηα ηελ δηαδξνκή Πεηξαηά-ύξν.
Σν κόλν δξνκνιόγην πνπ θάλεη απηή ηελ δηαδξνκή είλαη απηό ηνπ karabi1, θαη εθόζνλ ηεο
Πέκπηεο ήηαλ πιήξεο, επέιεμε απηό ηεο Παξαζθεπήο.
Γέθαηνο επηβάηεο (10):

Δπέιεμε ην karabi2 ηεο Πέκπηεο γηα ηελ δηαδξνκή Νάμν-Πάξν.

Σξίηε θάζε ειέγρνπ:
ε απηό ην ζηάδην ειέγρνπ, ειέγρεηαη ε πξνζνκνησηηθή δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ, δειαδή ε
νπηηθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ αιιά θαη ε εμαγσγή ζηνηρείσλ γηα ηνλ ρξόλν πνπ βξίζθνληαη νη
επηβάηεο ζην κνληέιν θαη ηα ρηιηόκεηξα πνπ δηαλύνπλ ηα κεηαθνξηθά κέζα.
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Γηα ηνλ έιεγρν ρξεζηκνπνηήζεθε ν επηβάηεο ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο πξώηεο θάζεο πνπ
ηαμηδεύεη από ηελ Μύθνλν ζηελ ύξν κε ην karabi4 ζηηο 06:00:00 ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ.

Λίγν πξηλ ηηο 06:00:00
ην θαξάβη είλαη έηνηκν
λα μεθηλήζεη, ελώ ν
επηβάηεο βξίζθεηαη ζηε
Μύθνλν
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Μεηά από 54 ιεπηά ην
θαξάβη καδί κε ηνλ
επηβάηε θηάλνπλ ζε ιίγν
ζηελ ύξν. Ο ζπλνιηθόο
ρξόλνο ηαμηδηνύ είλαη
(19mil)/(15mil/h)=1.26h

93

Μεηά από 1ώξα θαη 16
ιεπηά πνπ ηζνδπλακεί
κε 1,26h ην πινίν
θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό
ηνπ.
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Σν πινίν θεύγεη από ηε
Μύθνλν
κεηά
από
θαζπζηέξεζε
κηζήο
ώξαο, ελώ ν επηβάηεο
έρεη
εμέιζεη
ηνπ
κνληέινπ

Από ηελ Error! Reference source not found. βιέπνπκε ηελ απόζηαζε πνπ έρεη δηαλύζεη ην
hip[3] πνπ αληηζηνηρεί ζην karabi4 κε ην νπνίν ηαμίδεςε ν επηβάηεο θαη έθαλε κόλν ηελ
δηαδξνκή Μύθνλν-ύξν. Όπσο θαίλεηαη από ην ζηηγκηόηππν ηεο Error! Reference source not
found. ην πινίν έρεη δηαλύζεη 32.992 κέηξα, πνπ είλαη αλακελόκελν αθνύ ε δηαδξνκή απηή είλαη
19 λαπηηθά κίιηα.
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O epibates [8] αληηζηνηρεί ζηνλ επηβάηε πνπ κειεηάκε, όπνπ θαίλεηαη ε εκεξνκελία πνπ
δεκηνπξγήζεθε θαη ε αληίζηνηρε εκεξνκελία πνπ έθπγε από ην κνληέιν. Οη ρξνληθέο ζηηγκέο
είλαη νη αλακελόκελεο αθνύ ν επηβάηεο δεκηνπξγήζεθε ζηηο 11-01-2018 θαη ώξα 00:00:00,
δειαδή ηελ ζηηγκή έλαξμεο ηεο πξνζνκνίσζεο, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα πάξεη ην πινίν ζηηο
11-01-2018 θαη ώξα 06:00:00, λα ηαμηδέςεη γηα 1 ώξα θαη 16 ιεπηά (11-01-2018 θαη ώξα
07:16:00) θαη άιιε κηζή ώξα ν ρξόλνο δεζίκαηνο ηνπ πινίνπ θαη ε απνβίβαζε ηνπ (11-01-2018
θαη ώξα 07:46:00).
Οινθιήξσζε ειέγρνπ/ζπκπέξαζκα:
Μεηά θαη από ηε δεύηεξε θάζε ειέγρνπ, επηβεβαηώλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ,
αθνύ εμάγεη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο θαη ηεο απνηίκεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ αθηνπινηθώλ
ζπλδέζεσλ ζην Αηγαίν δηελεξγήζεθε έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ ζε επηβάηεο ησλ πινίσλ πνπ
εθηεινύλ δξνκνιόγηα ζην Αηγαίν, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνύλ νη πξνηηκήζεηο ηνπο, ε
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ κεηαθνξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα αιιαγή,
βειηίσζε θαη λέν ζρεδηαζκό. Η ζρευνα ερωτθματολογίου πραγματοποιικθκε ςτο λιμάνι του
Πειραιά ςτισ 21 Ιουνίου και 28 Ιουνίου 2018 και το δείγμα αποτελείται από 100
ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια.

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο απαληήζεηο ησλ επηβαηώλ θαη ε
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ έγηλε κέζσ ρξήζεο ηνπ ζηαηηζηηθνύ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο
SPSS. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Οη επηβάηεο ξσηήζεθαλ γηα
ην ζθνπό ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο, ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύλ κεηαθηλήζεηο ζην
Αηγαίν, ηνλ πξννξηζκό ηνπο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη ην θόζηνο. Δπηπιένλ,
ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, δηαρσξίζηεθαλ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε κόληκνπο θαηνίθνπο θαη
επηζθέπηεο αιιά θαη κε βάζε ηελ πεξηνρή πξννξηζκνύ ζε Κπθιάδεο ή θαη Γσδεθάλεζα.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
ηέζεθαλ εξσηήκαηα πνπ ζηνρεύνπλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηαθηλήζεσλ ζην Αηγαίν θαη κηα πξώηε γλώκε γηα ην αλ είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία ελόο λένπ
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ζηξαηεγηθνύ δηθηύνπ λεζησηηθώλ ζπλδέζεσλ.
απαληήζεσλ αλά εξώηεζε.

Αθνινπζνύλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ

ηαηιζηικά ζηοισεία:
Σν επόκελν ξαβδόγξακκα παξνπζηάδεη ηνπο πξννξηζκνύο λεζηώλ ησλ εξσηεζέλησλ επηβαηώλ.

ηε ζπλέρεηα, νη επηβάηεο δηαρσξίδνληαη ζε κόληκνη θάηνηθνη ή επηζθέπηεο, κε ηνπο επηζθέπηεο
λα απνηεινύλ πάλσ από ην 80%. Αθνινπζεί ε εξώηεζε ζθνπνύ ηαμηδηνύ κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
λα ηαμηδεύνπλ γηα ιόγνπο αλαςπρήο θαη δηαθνπώλ. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη
ζηα δύν επόκελα δηαγξάκκαηα.
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Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό πνπ ελδηέθεξε θαη ξσηήζεθε θαηά ηελ έξεπλα ήηαλ ε ζπρλόηεηα
ηαμηδηνύ ησλ επηβαηώλ ζε εηήζηα βάζε. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ:
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Αθνινπζνύλ 3 ξαβδνγξάκκαηα κε ηα πνζνζηά ησλ επηβαηώλ ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ
θόζηνπο ηνπ εηζηηεξίνπ, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ ηαμηδίνπ θαη ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ
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δξνκνινγίνπ. Σέινο ππάξρεη έλα ξαβδόγξακκα κε ην πινία πνπ ηαμίδεπαλ νη επηβάηεο θαη ζηα
νπνίνπο δόζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα πξνο ζπκπιήξσζε.
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Αεποποπικά ζηοισεία
Γηα λα δηαπηζησζεί ε πξνηίκεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ησλ επηβαηώλ θαζώο θαη νη ιόγνη πνπ
ηνπο νδεγνύλ ζε απηήλ ηελ πξνηίκεζε έγηλαλ νη εξσηήζεηο: «Yπάξρνπλ θνξέο πνπ ζηελ ίδηα
δηαδξνκή έρεηε επηιέμεη αεξνπιάλν αληί γηα πινίν;» θαη «Ο ιόγνο πνπ επηιέμαηε λα ηαμηδέςεηε
κε πινίν είλαη». ηελ πξώηε εξώηεζε νη πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ «Πνηέ», «πάληα» θαη
«πρλά» κε ην «Πνηέ» λα ην έρνπλ επηιέμεη ζε πνζνζηό 48,6%, ην ζπάληα ζε πνζνζηό 28,6%
θαη ην ζπρλά 22,9%. Οη πεξηζζόηεξνη πνπ δελ ηαμηδεύνπλ πνηέ κε αεξνπιάλν απάληεζαλ όηη ν
ιόγνο είλαη νηθνλνκηθόο (21,4%) ελώ έλα 10% επέιεμε ην πινίν ιόγσ ηνπ όηη κεηαθέξνπλ ην
όρεκά ηνπο. ην παξαθάησ ξαβδόγξακκα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ εξσηεζέλησλ όπσο
απάληεζαλ ζηηο 2 πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο.
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ηα παξαθάησ δύν δηαγξάκκαηα θαίλεηαη πσο απάληεζαλ ηόζν νη κόληκνη όζν θαη νη επηζθέπηεο
ζηελ εξώηεζε «Τπάξρνπλ θνξέο πνπ ζηελ ίδηα δηαδξνκή έρεηε επηιέμεη αεξνπιάλν αληί γηα
πινίν;» Καη ζηηο δύν θαηεγνξίεο επηβαηώλ ε απάληεζε «πνηέ» ππεξηεξεί κε ηνπο κόληκνπο όκσο
λα ην απαληνύλ ζε πνιύ κεγαιύηεξν πνζνζηό.
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Γηάγξακκα 1 Οη απαληήζεηο ησλ κόληκσλ

ηε ζπλέρεηα ζηα ξαβδνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ επηβαηώλ
ζηελ εξώηεζε «γηα πνην ζθνπό ηαμηδεύεηε ζήκεξα» κε βάζε ηελ εηήζηα ζπρλόηεηα πνπ
ηαμηδεύνπλ ζην Αηγαίν.
Οη θαηεγνξίεο ζπρλνηήησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ρσξίδνληαη ζε απηνύο
πνπ ηαμηδεύνπλ 1 κε 2 θνξέο ην ρξόλν (όρη ζπρλά) θαη ζε εθείλνπο πνπ ηαμηδεύνπλ ζπρλά,
δειαδή 3 κε 5 θνξέο ην ρξόλν ελώ ππήξραλ θαη θάπνηνη κε ηαμίδη ζην Αηγαίν πάλσ από 5 θνξέο
ην ρξόλν. Οη πεξηζζόηεξνη επηβάηεο ηαμηδεύνπλ γύξσ ζηε 1 κε 2 θνξέο ην ρξόλν θαη ν
θπξηόηεξνο ζθνπόο ηνπ ηαμηδηνύ γεληθά είλαη γηα αλαςπρή θαη δηαθνπέο κε ην 79.6% λα δίλεη
απηή ηελ απάληεζε.
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Αθνινπζεί κηα επνπηηθή εηθόλα ησλ απαληήζεσλ ησλ επηβαηώλ ζε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ηε αλάπηπμε ηεο δνκήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζπλδέζεσλ θόκβσλ-αθηίλσλ
πγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιόγην έζεζε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο:
 Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν
λεζί, αιιά κε πεξηζζόηεξα δξνκνιόγηα ηελ εβδνκάδα.
 Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν
λεζί, αιιά κε έθπησζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ θαηά 20%
 Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν
λεζί, αιιά κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαηά 20%
Σν δξνκνιόγην απηό ζα πεξηιακβάλεη ηε κεηεπηβίβαζε ζε άιιν πινίν ζε ελδηάκεζν λεζί, ηελ
απνθπγή ηεο πξνζέγγηζεο πνιιώλ ιηκέλσλ θαη ηε δεκηνπξγία αληαπόθξηζεο κε ηνλ πξννξηζκό
ηνπ επηβάηε.
Δθηόο από ηε γεληθή εηθόλα, νη επηβάηεο ρσξίζηεθαλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηε ζπρλόηεηα πνπ
ηαμηδεύνπλ ζην Αηγαίν (ζπρλά θαη όρη ζπρλά) , κε βάζε ην είδνο ηνπο (αλ είλαη θάηνηθνη κόληκνη
ή επηζθέπηεο) θαη κε βάζε ηνλ πξννξηζκό ηνπο.
Οη πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ «Ναη», «Μάιινλ λαη», «Μάιινλ όρη» θαη «Όρη».

Παξαηεξείηαη ζρεδόλ κνηξαζκέλν δείγκα ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξώηεζε γηα ηελ αύμεζε ησλ
δξνκνινγίσλ.
τθν ερώτθςθ «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλέ κία κεηεπηβίβαζε ζε
ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε έθπησζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηήξηνπ θαηά 20%», θ απάντθςθ «Ναι»
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υπερτερεί με ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%, ζναντι μόλισ λίγο πάνω από 30% του «Όχι».
Παρόμοια αποτελζςματα παρουςιάηονται και ςτθν ερώτθςθ «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην
δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε κείσζε ηνπ
ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαηά 20%».

Καηηγοπία Δπιζκέπηερ:
ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα γίλεηαη παξάζεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ θαηεγνξία
επηβάηε ΔΠΗΚΔΠΣΖ ζηηο εξσηήζεηο:
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 Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν
λεζί, αιιά κε πεξηζζόηεξα δξνκνιόγηα ηελ εβδνκάδα.
 Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν
λεζί, αιιά κε έθπησζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ θαηά 20%
 Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν
λεζί, αιιά κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαηά 20%
Οη πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ «Ναη», «Μάιινλ λαη», «Μάιινλ όρη» θαη «Όρη» .
ηελ 1ε εξώηεζε παξαηεξείηαη κηα ηζνξξνπία ζηνλ αξηζκό ησλ επηβαηώλ πνπ απάληεζαλ «Ναη»
θαη ζε απηόλ πνπ απάληεζαλ «Όρη» έρνληαο ην επηιέμεη ζε ίδην πνζνζηό 40,9%, όπσο θαίλεηαη
θαη από ην αθόινπζν δηάγξακκα.

ηελ εξώηεζε «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε
ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε έθπησζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ θαηά 20%» νη εξσηεζέληεο δείρλνπλ
κεγαιύηεξε απόθξηζε πξνο «Ναι» και «Μάλλον ναι» με ποςοςτά 53.6% και 14.5% αντίςτοιχα
δθλαδι ςυνολικά δείχνουν κετικοί το 68.1% ενώ μόλισ το 31.9% απάντθςε «Όχι».
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Δπηπιένλ, ζηελ εξώηεζε «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία
κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαηά 20%», ην 46.5%
απάληεζε «Ναι», το 9,9% «Μάλλον ναι» ενώ 7% και 36,6% ςυγκζντρωςαν το «Μάλλον όχι» και
«Όχι» αντίςτοιχα.
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Γηάγξακκα 2 Απαληήζεηο επηζθεπηώλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνηηκνύζαλ ην ίδην δξνκνιόγην λα πεξηιάκβαλε κεηεπηβίβαζε αιιά
κε κείσζε ηνπ ρξόλνπ θαηά 20%

Καηηγοπία Μόνιμοι: ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζηηο ίδηεο
αθξηβώο εξσηήζεηο γηα ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ δειαδή θαηεγνξία επηβαηώλ
ΜΟΝΗΜΟΗ.
ηελ εξώηεζε «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε
ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε πεξηζζόηεξα δξνκνιόγηα ηελ εβδνκάδα» παξαηεξείηαη πάιη κηα
ηζνξξνπία ζηνλ αξηζκό ησλ επηβαηώλ πνπ απάληεζαλ «Ναη» θαη «Όρη» δειαδή από 45,5%, ελώ
ην ππόινηπν 9% απάληεζε «Μάιινλ λαη».

Γηάγξακκα 3 Απαληήζεηο κόληκσλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνηηκνύζαλ ην ίδην δξνκνιόγην λα πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε
ελδηάκεζν λεζί αιιά κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ηελ εβδνκάδα

ηελ εξώηεζε «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε ζε
ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε έθπησζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ θαηά 20%» ππεξηεξεί ε απάληεζε
«Ναη» κε πνζνζηό 50% ελώ ην 33,3% απάληεζε «Όχι».
Σζλοσ, ζηελ εξώηεζε «Θα πξνηηκνύζαηε ην ίδην δξνκνιόγην αλ πεξηιάκβαλε κία κεηεπηβίβαζε
ζε ελδηάκεζν λεζί, αιιά κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαηά 20%», είλαη ζπληξηπηηθό ην
πνζνζηό ησλ επηβαηώλ πνπ είλαη ππέξ κε ην 58,3 % λα έρεη απαληήζεη «Ναι», το 38,3%
«Μάλλον ναι» και μόλισ το 8,3% «Όχι» .
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Γηάγξακκα 4 Απαληήζεηο κνλίκσλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνηηκνύζαλ κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν λεζί αλ είραλ έθπησζε
εηζηηεξίνπ θαηά 20%

Γηάγξακκα 5 Απαληήζεηο κνλίκσλ ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνηηκνύζαλ ην ίδην δξνκνιόγην λα πεξηιάκβαλε κεηεπηβίβαζε αιιά κε
κείσζε ηνπ ρξόλνπ θαηά 20%

Γσδεθάλεζα/ Κπθιάδεο:
ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νη απαληήζεηο ησλ επηβαηώλ πνπ ηαμηδεύνπλ, θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε
απηνύο πνπ πεγαίλνπλ πξνο Γσδεθάλεζα θαη πξνο Κπθιάδεο ζρεηηθά κε ηηο 2 θπξηόηεξεο
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εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηε κεηεπηβίβαζε. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ζεηηθή γλώκε ησλ
επηβαηώλ πνπ ηαμηδεύνπλ γηα καθξηλνύο πξννξηζκνύο όπσο Κάιπκλν, Πάηκν, Κσ, θιπ ζην
ελδερόκελν έθπησζεο ηεο ηηκήο ηνπ θνκίζηξνπ ή κείσζεο ηνπ ρξόλνπ. Πνιύ ζεηηθά απαληνύλ
θαη νη ηαμηδηώηεο κε πξννξηζκό ηηο Κπθιάδεο.

Γηάγξακκα 6 Απαληήζεηο επηβαηώλ πξνο ηα Γσδεθάλεζα ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνηηκνύζαλ κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν λεζί αλ
είραλ έθπησζε εηζηηεξίνπ θαηά 20%
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Γηάγξακκα 7 Απαληήζεηο επηβαηώλ πξνο Κπθιάδεο ζηελ εξώηεζε αλ ζα πξνηηκνύζαλ κεηεπηβίβαζε ζε ελδηάκεζν λεζί αλ είραλ
έθπησζε εηζηηεξίνπ θαηά 20%
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