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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη γηα εκέλα έλα κεγάιν ηαμίδη „γεκάην
πεξηπέηεηεο θαη γλψζεηο‟ θηάλνληαο ηειηθά ζηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ησλ
θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ πνπ είλαη ε νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Αξρηθά, ζα ήζεια επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Αζαλάζην
Μπαιιή, θαζεγεηή ηνπ ηνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ ΔΜΠ πνπ κνπ
αλέζεζε απηφ ην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θαη άθξσο επίθαηξν ζέκα. Ήηαλ ηηκή κνπ απηή ε
ζπλεξγαζία θαη αηζζάλνκαη ηπρεξφο γηαηί κε ην πέξαο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο καδί ηνπ πέξαλ απ‟ φηη νινθιεξψλεηαη ε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία αηζζάλνκαη
φηη βγαίλσ θαιχηεξνο θαη ζνθφηεξνο κεραληθφο.
Σνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ
ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα θαη ηηο αλαξίζκεηεο ψξεο πνπ δηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα κε
θαζνδεγήζεη, λα κνπ κεηαδψζεη θνκκάηη απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, πξάγκαηα πνπ
απνηέιεζαλ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δπραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηελ θα Σαηηάλα Μνζρφβνπ, Δ.ΓΗ.Π. θαη ηελ θα Δχε θαθηαλάθε,
Δ.Σ.Δ.Π. γηα ηελ βνήζεηά θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο φινπο απηνχο ηνπο κήλεο κέρξη λα
νινθιεξσζεί ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία.
εκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί κε ηε ζπκβνιή ηνπ ν θ. Καζζεινχξεο
Γεψξγηνο, ππνςήθηνο Γηδάθησξ, ηνλ νπνίν επραξηζηψ γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε, γηα ηελ
ππνζηήξημε, ηελ πνιχηηκε θαη νπζηαζηηθή βνήζεηά θαη ηελ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θαζ‟
φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ.
Δπραξηζηψ ζεξκά ην ζπλάδειθν θαη θίιν κνπ Μελά Παγσλάθε πνπ κε ελέπλεπζε λα
αζρνιεζψ κε ην ζέκα ησλ πδξνπιάλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε δηθή ηνπ δηπισκαηηθή
εξγαζία ζαλ αθεηεξία γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη πεγή πνιιψλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ
θαη δεδνκέλσλ. Σνλ επραξηζηψ επίζεο ζεξκά γηα ηηο πξνηάζεηο, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ
νπζηαζηηθή βνήζεηά θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο.
Αηζζάλνκαη επγλψκσλ θαη ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο φινπο εθείλνπο πνπ
αληδηνηειψο κε βνήζεζαλ κε ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ ζείν κνπ θ. Ληλνμπιάθε Κνζκά γηα ηελ
κεγάιε βνήζεηα ζην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο
Γαιήλεο θαη ηνπ Ρεζχκλνπ.
Γηα ηηο κεηαθξάζεηο ζηα αγγιηθά ηνλ ζπγγελή θαη θίιν κνπ θ. Πεηξάθε Γηάλλε, ζηα
γεξκαληθά ηνλ θαιφ κνπ θίιν θ. Κonstantin Evers θαη γηα ηελ κεηάθξαζε ζηα ηηαιηθά ηνλ ηε
ζεία κνπ θα Teresa Luisi θαη ην ζείν κνπ θ. Παχιν Εαραξηάδε.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζα ήζεια
λα επραξηζηήζσ: ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρείσλ „Αstoria hotel‟, „Glaros hotel‟ θαη „Porto
Galini‟ ζηελ Αγία Γαιήλε, ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρείσλ „St. Constantin‟ζηηο Γνχβεο
Ζξαθιείνπ, „Drossia Palms‟, „Arlekin Tango‟ , „Golden bay‟ „Sirens beach&village‟ ζηα
Μάιηα ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν „Travel Deals Office‟ επίζεο ζηα Μάιηα θαη ζην Ρέζπκλν ηνπο
ηδηνθηήηεο ησλ μελνδνρείσλ „Αttrium Hotel‟ θαη „Cretan Villas‟ bay‟.

ινπο απηνχο επραξηζηψ ζεξκά θαζψο ζε πνιχ θνξηηζκέλε επαγγεικαηηθά πεξίνδν δέρηεθαλ
λα κνπ πξνζθέξνπλ αληδηνηειψο θνκκάηη απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα λα κε βνεζήζνπλ
θαη λα βάινπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα ζεκαληηθφ ιηζαξάθη ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ θ. Κψζηα Μπαληνπβά δηεπζχλσλ ζχκβνπιν ηεο
εηαηξίαο Cretan Holidays SA γηα ην ρξφλν θαη ηε ζπλέληεπμε πνπ επγεληθά παξαρψξεζε ζην
ζπγγξάθνληα κεηαδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ρξήζηκα ζηνηρεία απφ ηελ πνιπεηή εκπεηξία
ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ
Δηδηθέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απνδψζσ θαη ζηνλ θ. Νηθνιφπνπιν Κσλζηαληίλν,
εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξηθήο, γηα ηε κεγάιε βνήζεηα θαη ζπκβνιή ηνπ ζην πξνγξακκαηηζηηθφ
θαη πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο.
Δπραξηζηψ επίζεο φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ γηα
φιεο ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ θαη απνηεινχλ ήδε γηα εκέλα ζεζαπξφ.
Δπραξηζηψ, φινπο ηνπο θίινπο κνπ πνπ ήηαλ δίπια κνπ φια απηά ηα ρξφληα ηεο θνηηεηηθήο
κνπ δσήο θαη άιιεο θνξέο απνηέιεζαλ ζηήξηγκα ελψ άιιεο πιαηζίσζαλ κε φκνξθεο
αλακλήζεηο ην θνηηεηηθφ κνπ ηαμίδη. Αλακλήζεηο θαη ζηηγκέο πνπ απνηέιεζαλ θαη ζα
απνηεινχλ πεγή δχλακεο θαη ελέξγεηαο γηα φιε ηελ ππφινηπε δσή κνπ.
Σέινο, έλα επραξηζηψ είλαη ιίγν γηα ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο γνλείο κνπ Γαπίδ θαη
Αηθαηεξίλε θαη ηα αδέξθηα κνπ πνπ κνπ πξφζθεξαλ απιφρεξα φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα,
ηελ αγάπε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ κεγάιε θαηαλφεζε γηα απηφ ην ηαμίδη ησλ θνηηεηηθψλ
κνπ ρξφλσλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ νπνίνπ μεθηλάεη ήδε απφ ηα ζρνιηθά ρξφληα θαη
νινθιεξψλεηαη κε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Υσξίο ηε βνήζεηά θαη ηε κεγάιε
ζπκπαξάζηαζή ηνπο ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ νινθιήξσζε
ελφο ζεκαληηθνχ θχθινπ ηεο δσήο κνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή. Γη απηφ ην ιφγν ζα ήζεια θαη λα
ηνπο ηελ αθηεξψζσ.

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Έλα ζέκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαιφγνπ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε
εηζαγσγή ηνπ πδξνπιάλνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο ρψξαο. Γελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ
πηζηεχνπλ φηη ην πδξνπιάλν κπνξεί λα απνηειέζεη κία εμαηξεηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή γηα
ηε κεηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, ζηελ ρψξα κε ηα 1.400 λεζηά θαη ηα 13.767
ρηιηφκεηξα αθηνγξακκήο. Δπηπξφζζεηα δχλαηαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ
θαη ηελ εγρψξηα ηνπξηζηηθή νηθνλνκία ζε κία ρψξα πνπ επηζθέπηνληαη 30 εθαηνκκχξηα
ηνπξίζηεο εηεζίσο.
ηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδνληαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθφξσλ ηχπσλ
πδξνπιάλσλ θαη δηεξεπλψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εληζρχζεη
απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθνηλσληαθέο δνκέο ηεο ρψξαο. Μέζα απφ κία SWOT αλάιπζε
αλαδεηθλχνληαη νη δπλαηφηεηεο, νη αδπλακίεο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ
είζνδν ηνπ κέζνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπκβνιή
ηνπ πδξνπιάλνπ ζηελ βειηίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Διιάδαο.
ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πηήζεσλ κε ηε κειέηε λα
εζηηάδεη ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πηήζεψλ ηεο θαη ησλ ζπρλνηήησλ
πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ. ηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, δεκηνπξγήζεθαλ δχν
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηφρν είραλ ηε δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ
νη κειινληηθνί επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο ζην πδξνπιάλν, ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
εθδξνκηθά παθέηα, ζηηο ηηκέο ησλ θνκίζηξσλ φπσο απηέο ππνινγίδνληαη κέζα απφ κία
εμίζσζε θφζηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηνλ θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο
δήηεζεο πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί πξνζδηνξίδνληαο ηε δήηεζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ην
πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ. Δπηπξφζζεηα, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηφρεπζαλ ζηε κειέηε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο εθδξνκήο κε πδξνπιάλν. Με απηά ηα δεδνκέλα δεκηνπξγείηαη κέζσ
πξνγξάκκαηνο κία γελλήηξηα παξαγσγήο εηθνληθψλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ
θαη κία βάζε κε ηα πξνθίι απηά. Οη εηθνληθνί απηνί επηβάηεο πξνζδηνξίδνληαη απφ θάπνηα
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνηηκήζεηο ηνπο φπσο ην είδνο ηεο
εθδξνκήο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη ηνπο πξννξηζκνχο πνπ επηζπκνχλ λα
επηζθεθηνχλ, ηνπο ρξφλνπο ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εθδξνκή
ηνπο θαζψο θαη ηα ρξήκαηα πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δαπαλήζνπλ γηα απηφ ην ζθνπφ θ.α.
Αθνινχζσο, ην ζχλνιν απηφ κε ηνπο εηθνληθνχο επηβάηεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε
δεδνκέλσλ ζε πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εηθνληθνί επηβάηεο θαηαλέκνληαλ δηαδνρηθά ζηηο πηήζεηο
αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Μεηά ηε δηαηχπσζε θαη επίιπζε ζεηξάο ζελαξίσλ
δξνκνιφγεζεο πδξνπιάλσλ πξνηείλεηαη έλα εκεξήζην πξφγξακκα πηήζεσλ πδξνπιάλσλ γηα
εκεξήζηεο εθδξνκέο κεηαμχ Ζξαθιείνπ θαη αληνξίλεο.

Λέμεηο θιεηδηά: Τδξνπιάλν, πξνζδηνξηζκόο δήηεζεο, έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ,
επηρεηξεζηαθή έξεπλα, πξνζνκνίσζε

ABSTRACT
An issue that has been a subject of dialogue in Greece the last years is the implementation of
the seaplane in the Greek transport system. There are many who believe that the seaplane can
be an excellent alternative for the movement of people and goods, in a country of 1,400
islands and 13,767 kilometers of coastline. In addition, it can significantly enhance the
touristic product and the domestic touristic economy in a country visited by over 30 million
tourists every year. First, it is analyzed what a seaplane is, its technical characteristics and the
various ways in which it can effectively strengthen the country's transport structures. Through
a SWOT analysis, the possibilities, the weaknesses, the opportunities and the threats that
accompany the entry of the medium in the Greek reality are highlighted. Special emphasis is
given to the contribution of the seaplane in the improvement of the tourist product of Greece.
Next, the operational planning of the flights is carried out with the study focusing on the
methods of organization of an airline and the ways in which the planning of its flights is
carried out and the frequencies of their realization. As part of the business planning, two
questionnaires were created to investigate the response that future visitors of our country are
expected to have to the seaplane, to some specific excursion packages, to the fare prices as
they are calculated through a cost equation as well as to determine as accurately as possible
the demand that can be created by determining the demand that the Heraklion waterway is
expected to have. In addition, the questionnaires aimed to study the behavior of potential
passengers on seaplanes and to investigate the factors that influence their decision-making
regarding a seaplane trip. With this data, a generator for the production of potentially virtual
passengers of seaplanes and a base with these profiles are created through a program. These
virtual passengers are identified by certain characteristics related to their preferences such as
the type of trip they wish to make and the destinations they wish to visit, the times at which
they wish to make the trip and the money they are willing to spend. for this purpose etc.
Next, this virtual passenger suite is used as a database in a simulation program, created for the
needs of the present work, through which the virtual passengers were sequentially distributed
on the flights according to their preferences. Following successive scenarios of seaplane
routing and passenger distribution, a daily flight and frequency schedule is planned and
proposed for the Heraklion-Santorini route selected to be an example of the application of the
proposed flight and frequency planning methodology.

Keywords: Seaplane, demand determination, questionnaire survey, business survey,
simulation

Πεξηερόκελα
1

2

Ειςαγωγι .................................................................................................................... 20
1.1

Οριςμοί ............................................................................................................... 20

1.2

Σκοπόσ τθσ Εργαςίασ............................................................................................ 25

1.3

Δομι εργαςίασ .................................................................................................... 26

Βιβλιογραφικι Επιςκόπθςθ ......................................................................................... 28
2.1

Ζρευνα ςε κζματα που άπτονται των υδροπλάνων και των υδατοδρομίων ......... 28

2.2

Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ πτιςεων .................................................................. 30

2.3
Υλικό από φορείσ του τουριςμοφ και εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο
των υδροπλάνων............................................................................................................. 32
3

4

5

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ ......................................................................................... 33
3.1

Συλλογι ςτοιχείων ............................................................................................... 34

3.2

Επεξεργαςία Δεδομζνων ..................................................................................... 35

3.3

Ανάπτυξθ μοντζλου ............................................................................................. 36

3.4

Εφαρμογι του μοντζλου...................................................................................... 40

Θ μεταφορά με το υδροπλάνο..................................................................................... 41
4.1

Μία ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι των υδατοδρομίων ςτθν Ελλάδα..................... 41

4.2

Θ επόμενθ μζρα για το υδροπλάνου .................................................................... 43

4.2.1

Τα πλεονεκτιματα του υδροπλάνου ........................................................... 43

4.2.2

Νομικό πλαίςιο ............................................................................................ 50

4.2.3

Ευκαιρίεσ ..................................................................................................... 53

4.2.4

Απειλζσ ........................................................................................................ 55

Επιλογι διαδρομϊν και κοςτολόγθςθ υπθρεςιϊν ....................................................... 56
5.1

Ειςαγωγι ............................................................................................................. 56

5.2

Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ διαδρομϊν................................................................. 58

5.3

Κόςτθ μιασ αεροπορικισ εταιρείασ ...................................................................... 59

5.3.1

Στακερά κόςτθ ............................................................................................. 60

Αςφάλιςθ .................................................................................................................... 61
5.3.2

Μεταβλθτά κόςτθ ........................................................................................ 63

5.3.3

Ζμμεςα κόςτθ .............................................................................................. 65

5.4

Υπολογιςμόσ εξίςωςθσ κόςτουσ πτιςθσ με υδροπλάνο ....................................... 66

5.4.1

Αεροπλάνα αναφοράσ ................................................................................. 67

5.4.2

Το κόςτοσ των καυςίμων (ανά ϊρα πτιςθσ) ................................................. 70

5.4.3

Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ των πιλότων (ανά ϊρα πτιςθσ) .............................. 70

6

5.4.4

Το κόςτοσ χρονομίςκωςθσ (Leasing) και μθχανολογικισ ςυντιρθςθσ .......... 71

5.4.5

Ο φόροσ επί του ναφλου .............................................................................. 71

5.4.6

Τα τζλθ του υδατοδρομίου .......................................................................... 71

5.4.7

Το ποςοςτό πλθρότθτασ κζςεων επιβατϊν .................................................. 73

5.5

Χρθματοδότθςθ αεροπορικϊν εταιριϊν .............................................................. 75

5.6

Εφαρμογζσ τθσ εξίςωςθ κόςτουσ ......................................................................... 77

Υπολογιςμόσ Ηιτθςθσ.................................................................................................. 82
6.1

Ειςαγωγι ............................................................................................................. 82

6.2

Μεκοδολογία ...................................................................................................... 82

6.2.1

Ο ςχεδιαςμόσ του ερωτθματολογίου ........................................................... 83

6.2.2

Κατάρτιςθ ερωτιςεων του ερωτθματολογίου.............................................. 83

6.2.3

Δθμιουργία ερωτθματολογίου ..................................................................... 83

6.2.4

Σειρά ερωτιςεων ......................................................................................... 85

6.2.5

Διατφπωςθ ερωτιςεων ................................................................................ 85

6.2.6

Υλικι και τυπογραφικι παρουςίαςθ ............................................................ 85

6.2.7

Το μζγεκοσ του ερωτθματολογίου ............................................................... 86

6.2.8

Ριλοτικό ερωτθματολόγιο ............................................................................ 86

6.3

6.3.1

Σκοπόσ του ερωτθματολογίου ...................................................................... 86

6.3.2

Δειγματολθψία ............................................................................................ 87

6.3.3

Μζγεκοσ δείγματοσ...................................................................................... 87

6.3.4

Γεωγραφικι κάλυψθ .................................................................................... 88

6.3.5

Χρονικό διάςτθμα τθσ ζρευνασ .................................................................... 91

6.3.6

Το 1ο ερωτθματολόγιο και τα αποτελζςματά του ......................................... 93

6.4

7

Χαρακτθριςτικά του 1ου ερωτθματολογίου .......................................................... 86

Εκτίμθςθ ηιτθςθσ για το υδατοδρόμιο του Θρακλείου ...................................... 109

6.4.1

Αφίξεισ τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα ................................................................. 109

6.4.2

Ρροςδιοριςμόσ ηιτθςθσ υδατοδρομίου Θρακλείου ................................... 114

Ρροςομοίωςθ πτιςεων με υδροπλάνο ..................................................................... 119
7.1

Ειςαγωγι ........................................................................................................... 119

7.2

Το 2ο ερωτθματολόγιο και τα αποτελζςματά του .............................................. 120

7.3

Δθμιουργία προφίλ επιβατϊν ............................................................................ 129

7.3.1

Ακροιςτικι κατανομι του προοριςμοφ τθσ εκδρομισ ................................ 132

7.3.2

Ακροιςτικι καμπφλθ για τον τόπο ζναρξθσ του ταξιδιοφ............................ 133

7.3.3
Ακροιςτικζσ καμπφλεσ για τθν ϊρα ζναρξθσ του ταξιδιοφ και τθν ϊρα
επιςτροφισ ............................................................................................................... 135
7.3.4
7.4

Ακροιςτικι καμπφλθ για τθν ευελιξία των επιβατϊν .................................. 137

Ρρογραμματιςμόσ κατανομισ επιβατϊν ςτισ πτιςεισ ........................................ 139

7.4.1

Σενάρια δρομολόγθςθσ υδροπλάνων με δια χειρόσ προςομοίωςθ ............ 141

7.4.2

Δθμιουργία προγράμματοσ πτιςεων για τα γραμμι Θράκλειο-Σαντορίνθ . 149

7.4.3

Αξιολόγθςθ προγράμματοσ και ειςιγθςθ βελτιϊςεων ............................... 150

7.4.4

Σενάριο προςομοίωςθσ #1 (1 υδροπλάνο, 11 πτιςεισ)............................... 153

7.4.5

Σενάριο προςομοίωςθσ #2 (2 υδροπλάνα, 21 πτιςεισ) .............................. 157

7.4.6

Σενάριο προςομοίωςθσ #3 (3 υδροπλάνα 29 πτιςεισ) ............................... 160

8

Συμπεράςματα .......................................................................................................... 161

9

Ειςθγιςεισ για περαιτζρω ζρευνα ............................................................................. 163

10

Ραράρτθμα Α ........................................................................................................ 166

11

Ραράρτθμα Β ........................................................................................................ 175

12

Ραράρτθμα Γ ......................................................................................................... 191

13

Ραράρτθμα Δ ........................................................................................................ 207

Βιβλιογραφία .................................................................................................................... 228

Δπξεηήξην εηθόλσλ
Εικόνα 1-1
Εικόνα 1-2
Εικόνα 1-3
Εικόνα 1-4
Εικόνα 1-5
Εικόνα 1-6
Εικόνα 1-7
Εικόνα 1-8
Εικόνα 3-1
Εικόνα 3-2
Εικόνα 3-3
Εικόνα 3-4
Εικόνα 3-5
Εικόνα 3-6
Εικόνα 3-7
Εικόνα 4-1
Εικόνα 4-2
Εικόνα 4-3
Εικόνα 4-4
Εικόνα 4-5
Εικόνα 4-6
Εικόνα 4-7
Εικόνα 4-8
Εικόνα 4-9
Εικόνα 4-10
Εικόνα 4-11
Εικόνα 4-12
Εικόνα 5-1
Εικόνα 5-2
Εικόνα 5-3
Εικόνα 5-4
Εικόνα 5-5
Εικόνα 5-6
Εικόνα 5-7
Εικόνα 5-8
Εικόνα 6-1
Εικόνα 6-2
Εικόνα 6-3
Εικόνα 6-4
Εικόνα 6-5
Εικόνα 6-6

Αεροςκάφοσ με πλωτιρεσ ............................................................................... 21
Ιπτάμενα ςκάφθ (flying boats) ......................................................................... 21
Υδροπλάνο που ςυνδυάηει διαμόρφωςθ ςκάφουσ με πλωτιρεσ .................... 21
Υδατοδρόμιο ςτο Βανκοφβερ του Καναδά ....................................................... 22
Χϊροσ αναμονισ και ελζγχου ςτο υδατοδρόμιο του Βανκοφβερ ..................... 22
Σχζδιο μθτροπολιτικοφ υδατοδρομίου Αττικισ................................................ 23
Τεχνικι υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν ........................................... 24
Υδροπλάνο ςτο λιμάνι του Θρακλείου ............................................................. 25
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ ............................................................................. 33
Βάςθ εικονικϊν επιβατϊν ............................................................................... 36
Ρρόγραμμα προςομοίωςθσ κατανομισ επιβατϊν ςτισ πτιςεισ ....................... 37
Δεδομζνα που εμφανίηει το πρόγραμμα ......................................................... 38
Διάγραμμα ποςοςτϊν πλθροτιτων και απορριφκζντων επιβατϊν.................. 38
Κατανομι εμφάνιςθσ ςυχνοτιτων ποςοςτϊν πλθροτιτων (Frequency
Distribution) .................................................................................................... 39
Διάγραμμα εςόδων, εξόδων ςεναρίων κατανομισ επιβατϊν .......................... 40
Υδατοδρόμιο Μάλε, Μαλδίβεσ ....................................................................... 41
Υδροπλάνο ελλθνικισ καταςκευισ 1926.......................................................... 42
Μικρό υδατοδρόμιο ........................................................................................ 44
Το υδροπλάνο ςαν μζςο πυρόςβεςθσ ............................................................. 44
Το υδροπλάνο ωσ μζςο διάςωςθσ ................................................................... 45
Το υδροπλάνο ςτθν επιτιρθςθ των καλαςςίων ςυνόρων ............................... 46
Υδροπλάνο και αςφάλεια ................................................................................ 46
Υδροπλάνο και περιβάλλον ............................................................................. 49
Νομικό πλαίςιο ............................................................................................... 51
Ρρότυπο μθτροπολιτικό υδατοδρόμιο ............................................................ 54
Κφρια απειλι θ εναντίωςθ του κοντινοφ ςτο υδατοδρόμιο πλθκυςμοφ .......... 55
Ρεριοριςμοί κορφβου κατά το ςχεδιαςμό του ςτόλου .................................... 55
Δίκτυο πτιςεων τθσ Aegean Airlines................................................................ 56
de Havilland Canada DHC-3 Otter .................................................................... 67
Κάτοψθ καμπίνασ επιβατϊν de Havilland Canada DHC-3 Otter........................ 68
Καμπίνα επιβατϊν de Havilland Canada DHC-3 Otter ...................................... 68
de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter ............................................................ 69
Καμπίνα επιβατϊν de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter .............................. 69
Κάτοψθ καμπίνασ επιβατϊν de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter ............... 70
Υπολογιςμόσ κόςτουσ πτιςθσ ......................................................................... 73
Τα τζςςερα ςθμεία διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ ................................................... 90
Συμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ............................................................................ 91
Αφίξεισ ανά τρίμθνο ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 2016-2018 ............................ 109
Δυναμικότθτα ςε κλίνεσ ανά νομό ςτθν περιφζρεια τθσ Κριτθσ .................... 112
Θζςεισ υδατοδρομίων ςτθν περιφζρεια Κριτθσ ............................................ 115
Επιφάνειεσ επιρροισ υδατοδρομίων ςτθν περιφζρεια Κριτθσ ...................... 116

Εικόνα 6-7 Κινιςεισ αεροδρομίου Θρακλείου (Αφγουςτοσ 2016) .................................... 117
Εικόνα 7-1 Βιματα για το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ προςομοίωςθσ τθσ κατανομισ
των επιβατϊν ςτισ πτιςεισ ............................................................................ 119
Εικόνα 7-2 απαντιςεισ για το είδοσ εκδρομισ που προτιμοφν οι ερωτϊμενοι από το 1ο
ερωτθματολόγιο ........................................................................................... 130
Εικόνα 7-3 Ραράδειγμα προςδιοριςμοφ είδουσ εκδρομισ .............................................. 131
Εικόνα 7-4 Διάγραμμα ροισ απόδοςθσ χαρακτθριςτικϊν ςτουσ επιβάτεσ από τθ γεννιτρια
δθμιουργίασ εικονικϊν επιβατϊν .................................................................. 132
Εικόνα 7-5 Επικυμθτόσ προοριςμόσ εκδρομισ ................................................................ 133
Εικόνα 7-6 Ξενοδοχειακό δυναμικό Θιρασ ..................................................................... 134
Εικόνα 7-7 Ροςοςτά που παρουςιάηουν τθν ευελιξία των επιβατϊν ςτο να αλλάξουν ι όχι
τθν ϊρα πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ τουσ ............................................. 137
Εικόνα 7-8 Σφνολο εικονικϊν επιβατϊν με τα χαρακτθριςτικά τουσ................................ 139
Εικόνα 7-9 Διάγραμμα ροισ κατανομισ επιβατϊν ςτισ πτιςεισ ...................................... 140
Εικόνα 7-10 Ρλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 22 επιβατϊν (1θ δοκιμι) ......... 142
Εικόνα 7-11 Ρλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 41 επιβατϊν (1θ δοκιμι) ......... 143
Εικόνα 7-12 Ρλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 58 επιβατϊν (1θ δοκιμι) ......... 143
Εικόνα 7-13 Ρτιςεισ 2θσ δοκιμισ...................................................................................... 145
Εικόνα 7-14 Ρλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 54 επιβατϊν (2θ δοκιμι) ......... 145
Εικόνα 7-15 Ρτιςεισ 3θσ δοκιμισ...................................................................................... 147
Εικόνα 7-16 Ρλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 51 επιβατϊν (3θ δοκιμι)......... 147
Εικόνα 7-17 Ρτιςεισ 4θσ δοκιμισ...................................................................................... 148
Εικόνα 7-18 Ρλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 96 επιβατϊν (4θ δοκιμι)......... 149
Εικόνα 7-19 Ζςοδα ζξοδα και κζρδθ ςε κάκε δοκιμι ........................................................ 156
Εικόνα 7-20 Θμεριςιο πρόγραμμα για το 2ο υδροπλάνο τθσ γραμμισ Θράκλειο Σαντορίνθ
...................................................................................................................... 157

Δπξεηήξην Γξαθεκάησλ
Γράφθμα 6-1
Γράφθμα 6-2
Γράφθμα 6-3
Γράφθμα 6-4
Γράφθμα 6-5
Γράφθμα 6-6
Γράφθμα 6-7
Γράφθμα 6-8
Γράφθμα 6-9
Γράφθμα 6-10
Γράφθμα 6-11
Γράφθμα 6-12
Γράφθμα 6-13
Γράφθμα 6-14
Γράφθμα 6-15
Γράφθμα 7-1
Γράφθμα 7-2
Γράφθμα 7-3
Γράφθμα 7-4
Γράφθμα 7-5
Γράφθμα 7-6
Γράφθμα 7-7
Γράφθμα 7-8
Γράφθμα 7-9
Γράφθμα 7-10
Γράφθμα 7-11

Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο για λόγουσ
αναψυχισ κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν ςασ’;........................................ 94
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘Για ποιο λόγο δεν κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο’;
................................................................................................................... 95
Κατανομι των αρνθτικϊν απαντιςεων για πτιςθ με υδροπλάνο ςε ςχζςθ
με το φφλο ................................................................................................. 96
Κατανομι των αρνθτικϊν απαντιςεων για πτιςθ με υδροπλάνο ςε ςχζςθ
με τθν θλικία .............................................................................................. 96
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘Ρου κα προτιμοφςατε να είναι ο προοριςμόσ τθσ
εκδρομισ ςασ με υδροπλάνο’ ..................................................................... 97
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Aller Retour
Θράκλειο Χανιά ........................................................................................ 100
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Aller Retour
Θράκλειο Σαντορίνθ ................................................................................. 101
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Sightseeing
γφρω από το Θράκλειο ............................................................................. 102
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Sightseeing
γφρω από τθ Σαντορίνθ ............................................................................ 103
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ τφπου
see&stop Θράκλειο-ζκυμνο-Χανιά ......................................................... 104
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για το πιο ελκυςτικό είδοσ εκδρομισ .............. 105
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για το αν κα επζλεγαν οι τουρίςτεσ το
υδροπλάνο για μεταφορά από το αεροδρόμιο ςτο ξενοδοχείο τουσ ........ 106
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για το ποιο μζςο κα επζλεγαν οι ερωτθκζντεσ για
να καλφψουν μία απόςταςθ 100χλμ ........................................................ 107
Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘Ρόςεσ φορζσ κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο κατά
τθν επίςκεψι ςασ ςτθν Ελλάδα’; .............................................................. 108
Ροςοςτά αφίξεων ανά τρίμθνο ανά ζτοσ .................................................. 111
Απαντιςεισ για τθν επιλογι εκδρομικοφ πακζτου για πτιςθ Aller-Retour
Θράκλειο-Σαντορίνθ ................................................................................. 124
Απαντιςεισ για τθν επιλογι εκδρομικοφ πακζτου για πτιςθ Aller-Retour
Θράκλειο-Χανιά........................................................................................ 125
Ρροτίμθςθ για ϊρα ζναρξθσ εκδρομισ sightseeing .................................. 127
Ελαςτικότθτα ερωτθκζντων για αλλαγι ςτθν ϊρα πραγματοποίθςθσ τθσ
εκδρομισ του αντί χαμθλότερου κομίςτρου. ............................................ 128
Ρροτιμιςεισ ερωτθκζντων για τθ χρονικι μετατόπιςθ τθσ εκδρομισ τουσ128
Ακροιςτικι κατανομι για το είδοσ εκδρομισ ........................................... 130
Ακροιςτικι κατανομι για τον επικυμθτό προοριςμό ............................... 133
Ακροιςτικι κατανομι για τον τόπο ζναρξθσ του ταξιδιοφ ........................ 135
Ακροιςτικι κατανομι για τθν επικυμθτι ϊρα ζναρξθσ του ταξιδιοφ ........ 136
Ακροιςτικι κατανομι για τθν επικυμθτι ϊρα επιςτροφισ ...................... 136
Ακροιςτικι κατανομι για τθν ευελιξία των επιβατϊν............................... 138

Γράφθμα 7-12 Ρλθρότθτα ςυνολικοφ αρικμοφ προςφερόμενων κζςεων ςε κάκε
επανάλθψθ τθσ προςομοιωτικισ διαδικαςίασ .......................................... 155
Γράφθμα 7-13 Διάγραμμα κατανομισ ςυχνοτιτων κατά τθν εκτζλεςθ του 1ου ςεναρίου
προςομοίωςθσ ......................................................................................... 155
Γράφθμα 7-14 Ρλθρότθτα ςυνολικοφ αρικμοφ προςφερόμενων κζςεων ςε κάκε
επανάλθψθ τθσ προςομοιωτικισ διαδικαςίασ .......................................... 158
Γράφθμα 7-15 Διάγραμμα κατανομισ ςυχνοτιτων κατά τθν εκτζλεςθ του 1ου ςεναρίου
προςομοίωςθσ ......................................................................................... 159

1

Δηζαγσγή

1.1

Οξηζκνί

Σν θνκκάηη ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα ζέκα
δηαιφγνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ Διιάδα ζεσξείηαη απφ ηηο
ηδαληθφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ, δεδνκέλνπ φηη έρεη ηε
κεγαιχηεξε αθηνγξακκή ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη πεξηζζφηεξα απφ 220 θαηνηθεκέλα λεζηά.
Χζηφζν ην ειιηπέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λνκηθφ πιαίζην αλά ηνπο ρξφλνπο, νη πνιχπινθεο
αδεηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο θαζηζηνχζαλ δχζθνιε ηελ εηζαγσγή ηνπ πδξνπιάλνπ ζην
ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο ρψξαο καο κε ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 λα αδξαλνπνηεί
πιήξσο ην φιν εγρείξεκα. ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ κε ηελ ζηαζεξφηεηα λα έρεη
απνθαηαζηαζεί ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν, ηνλ
ειιεληθφ ηνπξηζκφ λα βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζπλερνχο αλάπηπμεο θαη κε ηελ αλάγθε
επθνιφηεξεο κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ λα κνηάδεη επηηαθηηθή, ην πδξνπιάλν θαληάδεη σο
έλα κέζν πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηε ρψξα καο ζε νηθνλνκηθφ,
θνηλσληθφ αιιά θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν φπσο ζα αλαιπζεί εθηελψο ζηε ζπλέρεηα.
Σν πδξνπιάλν είλαη εηδηθφο ηχπνο αεξνζθάθνπο ηθαλφ λα πιέεη θαη λα θηλείηαη ζηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ή θαη ζε επξεία πδάηηλε έθηαζε π.ρ. ιίκλε ή πνηακφ, θαζψο θαη λα
μεθηλά ηελ πηήζε ηνπ απφ απηή θαη λα ηεξκαηίδεη επίζεο ζε ίδηα επηθάλεηα. Γηα ηα πδξνπιάλα
αληί γηα ηνπο φξνπο "απνγείσζε" θαη "πξνζγείσζε" ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη
"απνζαιάζζσζε" θαη "πξνζζαιάζζσζε" ή „πξνζλήσζε‟ θαη „απνλήσζε‟ αληίζηνηρα αθφκε
θαη αλ γίλεηαη ζε ιίκλε. πγθεθξηκέλα, απνζαιάζζσζε είλαη ε απνθφιιεζε ηνπ
αεξνζθάθνπο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ χδαηνο κε ίδηεο δπλάκεηο ελψ πξνζζαιάζζσζε είλαη ε
πξνζπδάησζε ηνπ αεξνζθάθνπο.
Ζ πιεπζηφηεηα ηνπ πδξνπιάλνπ εμαζθαιίδεηαη είηε κε πιεπξηθνχο πισηήξεο φπσο θαίλεηαη
ζηελ Εικόνα 1-1, είηε κε εηδηθή δηαζθεπή ηεο αηξάθηνπ ζε ζθάθνο γλσζηά θαη σο ηπηάκελα
ζθάθε, φπσο απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Εικόνα 1-2.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη ηα πδξνπιάλα ησλ νπνίσλ ε πιεπζηφηεηα εμαζθαιίδεηαη κε
ζπλδπαζκφ ζθάθνπο θαη πισηήξσλ. Παιαηφηεξα, ηα πδξνπιάλα πνπ ζπλδχαδαλ άηξαθην θαη
πισηήξεο νλνκάδνληαλ αεξάθαηνη. Έλα ηέηνην απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ Εικόνα 1-3.
ήκεξα παξάιιεια κε ηνλ φξν πδξνπιάλν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο "ακθίβην
αεξνζθάθνο". Αληηιεπηφ βεβαίσο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα ζθάθε απηά δηαηεξνχλ
ζχζηεκα ηξνρνδξφκεζεο, ηνπο ηξνρνχο ηνπο, γηα θαλνληθή πξνζγείσζε θαη απνγείσζε.

Εικόνα 1-1 Αεροςκάφοσ με πλωτιρεσ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.paraskhnio.gr/)

Εικόνα 1-2 Ιπτάμενα ςκάφθ (flying boats)

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: huffingtonpost.gr)

Εικόνα 1-3 Τδροπλάνο που ςυνδυάηει διαμόρφωςθ ςκάφουσ με πλωτιρεσ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: http://www.airnews.gr/)

Σν αεξνδξφκην επί πδάηηλεο επηθάλεηαο νλνκάδεηαη πδαηνδξόκην. Σν πδαηνδξφκην
πξννξίδεηαη ζην ζχλνιν ή ελ κέξεη γηα ηελ απνζαιάζζσζε, πξνζζαιάζζσζε θαη επί ηεο
επηθάλεηαο απηήο θίλεζε αεξνζθαθψλ θαη ζε απηφ πεξηιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ππνδνκή ζε
θηεξηαθέο/ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εμππεξέηεζεο πδξνπιάλσλ, επηβαηψλ, θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ. Έλα πδαηνδξφκην
απνηειείηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη απφ ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
ηελ παξαθάησ Εικόνα 1-4 απεηθνλίδεηαη ελδεηθηηθά έλα πδαηνδξφκην ζην Βαλθνχβεξ ηνπ
Καλαδά θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ρψξσλ αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο φπσο πεξηγξάθεθε.
Εικόνα 1-4 Τδατοδρόμιο ςτο Βανκοφβερ του Καναδά

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://vhfc.ca/)

Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πδαηνδξνκίσλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρψξνπο απφ ηνπο
νπνίνπο ν επηβάηεο δηέξρεηαη ππνρξεσηηθά, φπσο είλαη νη ρψξνη αλακνλήο πξηλ απφ ηνλ
έιεγρν εηζηηεξίσλ, παξάδνζεο θαη παξαιαβήο απνζθεπψλ, νη ρψξνη ειέγρνπ δηαβαηεξίσλ ή
εγγξάθσλ ηαπηνπξνζσπίαο, νη ρψξνη ειέγρνπ αζθαιείαο επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ, θαζψο
θαη νη ρψξνη αλακνλήο γηα επηβίβαζε θαη νη ρψξνη πγηεηλήο.
Εικόνα 1-5 Χϊροσ αναμονισ και ελζγχου ςτο υδατοδρόμιο του Βανκοφβερ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://vhfc.ca/)

Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πδαηνδξνκίνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αεξνζθαθψλ, φπσο είλαη νη ρψξνη ειιηκεληζκνχ
αεξνζθαθψλ, νη ππαίζξηνη ρψξνη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, απνζθεπψλ θαη θνξηίνπ, θαζψο θαη ε
ζρεηηθή πεξίθξαμε ησλ ρψξσλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ. Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
πδαηνδξνκίνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε παξνρήο θαπζίκσλ, εθφζνλ ν
ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί ηε ρξήζε ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πδαηνδξνκίνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ρσξνζεηείηαη εληφο ηνπ πδαηνδξνκίνπ. Χο
ινηπέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία πδαηνδξνκίσλ λννχληαη θαη νη ιηκεληθέο
εγθαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα πδαηνδξφκηα ζε ιηκέλεο θαη νη αληίζηνηρεο απηψλ
πξνθεηκέλνπ γηα πδαηνδξφκηα ζε ιίκλεο, ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο, ζε Πεξηνρέο
Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.) θαη ζε ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα
(π.ρ. πξνβιήηεο) θαη νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζε φινπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
Εικόνα 1-6 χζδιο μθτροπολιτικοφ υδατοδρομίου Αττικισ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.tourismtoday.gr/)

Ζ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Αλ θαη νη απαηηήζεηο αδεηνδφηεζεο γηα ηα πδαηνδξφκηα δελ είλαη θαζνιηθέο θαη φκνηεο
παγθνζκίσο, σζηφζν ππάξρνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην πδαηνδξφκην.
Οη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη έλα πδαηνδξφκην είλαη νη εμήο:





Έιεγρνο επηβαηψλ
ρέδην
αληηκεηψπηζεο
θαηαζηάζεσλ
εθηάθηνπ
αλάγθεο
(πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα δηάζσζεο θαη εμνπιηζκφ ππξαζθάιεηαο)
Δηδηθφο εμνπιηζκφο (απφ δείθηεο θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ έσο θνπζθσηά ζθάθε)
Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη αζθάιεηαο.

ζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο νη βαζηθφηεξεο είλαη νη αθφινπζεο:







Δπίγεηα εμππεξέηεζε αεξνζθαθψλ θαη επηβαηψλ.
Σερληθή ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε αεξνζθαθψλ.
αιφληα αλάπαπζεο γηα δηαθεθξηκέλνπο επηβάηεο.
Δκπνξηθνί ρψξνη θαηαζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαθέ θαη εζηηαηνξίσλ θαζψο
θαη αμηνζέαηα (φπσο ελπδξεία, θήπνη θιπ)
Γξάζεηο ζρεηηθά κε ηα πδξνπιάλα φπσο εθπαίδεπζε πηιφησλ θαη ηεο εθζέζεηο
αεξνζθαθψλ.

Εικόνα 1-7 Σεχνικι υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηo αξρείν ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Σδεκπειίθνπ)

Οη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ:




Σελ πεξηνρή θίλεζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ
Σελ πεξηνρή ησλ ειηγκψλ
Σελ πεξηνρή ειιηκεληζκνχ

Ζ πεξηνρή θίλεζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ πδαηνδξνκίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζαιάζζσζε, ηελ πξνζζαιάζζσζε θαη ηελ πδαηνδξφκεζε
αεξνζθαθψλ θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο πεξηνρέο ειηγκψλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ θαη
ειιηκεληζκνχ αεξνζθαθψλ.
Ζ πεξηνρή ησλ ειηγκώλ είλαη ε πδάηηλε πεξηνρή ηνπ πδαηνδξνκίνπ, εληφο ηεο νπνίαο κπνξεί
λα νξίδεηαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνξθνινγία ηεο επξχηεξεο ρεξζαίαο θαη πδάηηλεο πεξηνρήο
θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ επηδφζεσλ ηνπ αεξνζθάθνπο αλαθνξάο, έλα ηνπιάρηζηνλ νξζνγψλην
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αζθαιήο πξνζζαιάζζσζε, απνζαιάζζσζε
θαη πδαηνδξφκεζε ησλ αεξνζθαθψλ. Ζ πεξηνρή ειηγκψλ δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο
ειιηκεληζκνχ ησλ αεξνζθαθψλ. ηελ πεξηνρή ειηγκψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη
πεξηνρή εληφο ιηκέλνο ή θαη ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα.
Ζ πεξηνρή ειιηκεληζκνύ ησλ αεξνζθαθψλ είλαη ε πδάηηλε πεξηνρή ηνπ πδαηνδξνκίνπ ζε
επαθή κε πξνβιήηα, ζηελ νπνία παξέρνληαη ζηαζεξά ζεκεία πνπ πξνζδέλεηαη ην
αεξνζθάθνο ψζηε λα επηβηβαζηνχλ θαη απνβηβαζηνχλ επηβάηεο, λα θνξησζνχλ θαη λα

εθθνξησζνχλ εκπνξεχκαηα, λα γίλεη αλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ θαη λα παξακέλεη ην
αεξνζθάθνο κεηαμχ ησλ πηήζεσλ.
Εικόνα 1-8 Τδροπλάνο ςτο λιμάνι του Ηρακλείου

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.neakriti.gr/)

Μία άιιε ζεκαληηθή έλλνηα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλν είλαη απηή ηνπ
πδάηηλνπ πεδίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πδάηηλε πεξηνρή πξνζζαιάζζσζεο θαη απνζαιάζζσζεο
αεξνζθάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά ή εθηάθησο γηα ηελ εμππεξέηεζε πηήζεσλ
κε ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ Γηεζλψλ Καλφλσλ
αεξνπνξίαο θαη λαπζηπινΐαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίδεη
ην πδξνπιάλν σζηφζν δελ δηαζέηεη φιεο ηηο ππνδνκέο ηνπ πδαηνδξνκίνπ.
Σν πδξνπιάλν θαζ΄ φιν ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ πδάηηλε επηθάλεηα, απφ ηε
ζηηγκή ηεο πξψηεο επαθήο ηνπ, θαηά ηελ πξνζζαιάζζσζε θαη κέρξη ηεο απφζπαζήο ηνπ απ΄
απηή, θαηά ηελ απνζαιάζζσζε, λνκηθά θαη ηερληθά, εθιακβάλεηαη σο πινίν θαη είλαη
ππφρξεν ζηε ηήξεζε φισλ ησλ λαπηηθψλ θαλνληζκψλ, φπσο θαλψλ λαπζηπινΐαο, θαλνληζκψλ
απνθπγήο ζχγθξνπζεο θ.α.

1.2

θνπόο ηεο Δξγαζίαο

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηελ πξνζζήθε ηνπ πδξνπιάλνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο ρψξα καο θαη αθνξνχλ ζηελ
επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή γίλεηαη
κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ πδξνπιάλσλ.
Μηα βαζηθή νκάδα ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπ πδξνπιάλνπ είλαη νη ηνπξίζηεο πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θάζε θαινθαίξη θαζψο αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ παξαδείγκαηα
άιισλ ρσξψλ ην πδξνπιάλν κπνξεί λα πξνζθέξεη κία κνλαδηθή ηαμηδησηηθή εκπεηξία ζηνπο
επηζθέπηεο ηεο ρψξα καο πέξαλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ αλακθηζβήηεηα ζα πξνθέξεη ζηνλ
εγρψξην πιεζπζκφ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα κειεηήζεη ηελ
αληαπφθξηζε πνπ ζα έρνπλ νη επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο ζηελ πξνζζήθε θαη νξγάλσζε

ηαθηηθψλ δξνκνινγίσλ, πηήζεσλ θαη νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ ελψ επηρεηξείηαη θαη κία
πξνζνκνίσζε κε εηθνληθνχο επηβάηεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν εθδξνκήο θαη δξνκνιφγην.

1.3

Γνκή εξγαζίαο

ην παξψλ 1ν θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο αλαιχνληαη θάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί πνπ ζα είλαη
ρξήζηκνη ζηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ.
Δπηπξφζζεηα παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ε δνκή ηεο.
Ακέζσο κεηά ζην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε αλαθνξά
θαη παξνπζίαζε θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επί ηνπ ζέκαηνο ησλ
κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλν θαη απνηέιεζε πεγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ελλνηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζαλ βάζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε.
ην 3ν θεθάιαην ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Αλαιχνληαη ηα
βήκαηα θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο κέρξη ηελ εμαγσγή
ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.
ηε ζπλέρεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 4ν θεθάιαην αλαιχνληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πδξνπιάλνπ.
Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ ζηε
ρψξα καο. Αλαιχεηαη ηη είλαη ην πδξνπιάλν θαη πσο κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, ηελ
πνιηηηθή πξνζηαζία, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Παξνπζηάδνληαη ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πδξνπιάλνπ ελψ αλαιχνληαη θαη θάπνηα ζέκαηα
πνπ φπσο θαίλεηαη ηείλνπλ λα απαζρνινχλ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ησλ πδξνπιάλσλ φπσο
είλαη ε αζθάιεηα ηνπ κέζνπ φπσο θαη ε θηιηθφηεηα ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα,
αλαιχεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ
πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ ζηε ρψξα κε φιεο ηηο ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί, ελψ γίλεηαη θαη κία αλαθνξά ζην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ
παξνπζηάδεηαη απφ Έιιελεο θαη μέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη επηρεηξήζεηο.
Ακέζσο κεηά, ζην 5ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία επηιέγνληαη νη
δηαδξνκέο απφ κία αεξνπνξηθή εηαηξία θαη πξνηείλεηαη κία πξνζεγγηζηηθή εμίζσζε θφζηνπο
κηαο πηήζεο κε πδξνπιάλν. ην θεθάιαην απηφ δηεξεπλψληαη φια ηα θφζηε θαη νη δαπάλεο
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κία αεξνπνξηθή εηαηξία θαη ζπλππνινγίδνληαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο
εμίζσζεο. Σν πέκπην θεθάιαην ζπλερίδεηαη κε εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο θφζηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εθδξνκψλ πνπ επηιέγνληαη θαηφπηλ έξεπλαο θαη γηα ηα νπνία
παθέηα ππνινγίδεηαη θαη ην αληίηηκν ησλ θνκίζηξσλ. Σα θνζηνινγεκέλα απηά εθδξνκηθά
παθέηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζηφρν λα εμεηαζηεί πσο αληαπνθξίλνληαη νη επηζθέπηεο
ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο ζηηο εθδξνκέο θαη ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ πηήζεσλ κε
πδξνπιάλν.
ην 6ν θεθάιαην επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ κε πδξνπιάλν ζην
λεζί ηεο Κξήηεο. Ο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ην
θεθάιαην αλαιχνληαη φια ηα βήκαηα ηεο θαηάξηηζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ελψ
παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. ην ηέινο γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο
εκεξήζηαο δήηεζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ ηνπ Ζξαθιείνπ.

ην 7ν θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζρεδηάδεηαη ην πξφγξακκα πηήζεσλ
ζπρλνηήησλ γηα κία γξακκή. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζεί κία βάζε
εηθνληθψλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ θαζψο θαη έλα πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ
επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί
θαη έλα δεχηεξν ζπκπιεξσκαηηθφ ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηφρν έρεη ηε κειέηε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ ζε ζρέζε κε θάπνηνπο παξάγνληεο
πνπ ηνπο επεξεάδνπλ ζηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο
εθδξνκήο κε πδξνπιάλν. Σφζν ηα απνηειέζκαηα θαη ε αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ φζν
θαη ε κεζνδνινγία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο επηβαηψλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνζνκνίσζεο αλαιχνληαη εθηελψο ζε απηφ ην 7ν θεθάιαην. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηε γξακκή Ζξάθιεην-αληνξίλε κε ηαπηφρξνλε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ θαη παξάζεζε πεξεηαίξσ πξνηάζεσλ.
ην 8ν θεθάιαην έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ην πέξαο ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ελψ ηέινο, ζην θεθάιαην 9 παξνπζηάδνληαη θάπνηεο
εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ κειινληηθή έξεπλα.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ηεχρνπο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην παξάξηεκα παξαηίζεληαη ηα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο
ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έλα παιαηφηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ θνηηεηή
Παγσλάθε Μελά γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο κε ηίηιν „Δπηρεηξεζηαθφο
ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα: Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟ κε ηα
απνηειέζκαηά ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κία ζπλέληεπμε πνπ πνιχ επγεληθά παξαρψξεζε ζηνλ
ζπγγξάθνληα ν θχξηνο Κψζηαο Μπαληνπβάο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο „Cretan
Holidays‟ εηαηξίαο κε πνιχρξνλε παξνπζία θαη ζπλεηζθνξά ζηα ηνπξηζηηθά δξψκελα ηεο
Διιάδαο.
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Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε

Ζ Διιάδα ησλ πνιιψλ λεζηψλ είλαη ν ηδαληθφο ηφπνο γηα εθαξκνγή πηεηηθνχ έξγνπ απφ ηα
πδξνπιάλα. Πνιιά απφ ηα λεζηά είλαη θαηνηθεκέλα κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα εμαξηψληαη
ζπρλά απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζε ζεκαληηθά γηα ην επίπεδν δσήο ζέκαηα φπσο είλαη ε
ηξνθνδνζία, νη ππεξεζίεο πγείαο, ε αλάγθε γηα πξφζβαζε ζε θαχζηκα θαη θαξκαθεπηηθά
πιηθά, ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιια. Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο
φηη ε νηθνλνκία πνιιψλ λεζηψλ βαζίδεηαη ζηνλ ηνπξηζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο ζπγθνηλσληαθέο
ζπλδέζεηο λα ζέηνπλ εχινγνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο πεξεηαίξσ ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Ζ ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε ησλ λεζηψλ κε άιια λεζηά ή ηελ
επεηξσηηθή ρψξα πξαγκαηνπνηείηαη κε θπξίσο αθηνπιντθά ή κε αεξνπιάλν εθφζνλ ππάξρεη
αεξνδξφκην ζην λεζί. ηελ πεξίπησζε ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ηα δξνκνιφγηα ησλ
πινίσλ ηείλνπλ λα είλαη ηδηαίηεξα αξαηά ηδηαίηεξα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο φπνπ ε δήηεζε
ειιείςεη ηνπξηζηψλ είλαη αηζζεηά ρακειφηεξε κε ηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρεηκψλα
λα πξνθαινχλ πεξεηαίξσ αλαβνιέο θαη αθπξψζεηο δξνκνινγίσλ εληείλνληαο έηζη ην
πξφβιεκα γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ. ζνλ αθνξά ηηο αεξνπνξηθέο ζπλδέζεηο είλαη επίζεο
αξθεηά αξαηέο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ
λεζηψλ ε δηαδξνκή πξαγκαηνπνηείηαη κε αληαπφθξηζε αθφκα θαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θπξίσο
κε ην αεξνδξφκην ησλ Αζελψλ απμάλνληαο θαηά πνιχ ην θφζηνο ηφζν ηνπ ρξφλνπ φζν θαη ην
ρξεκαηηθφ.
Σν πδξνπιάλν φπσο αλαιχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη ζε ζρέζε κε ην πινίν αιιά θαη ην αεξνπιάλν, ζε φια ηα επίπεδα
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ειιείςεσλ
ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο καο θαη λα θέξεη πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ ηφζν
ζηνλ πνιίηε φζν θαη ζηνπο πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο.
ηειέρε ηεο αγνξάο επηζεκαίλνπλ φηη ε νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα ιεηηνπξγήζεη
επεξγεηηθά γηα ηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ηε
ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε ηνλ θπξίσο εζληθφ θνξκφ ηεο ρψξαο θαη
ηελ εκπνξηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε λεζηψλ θαη ηφπσλ ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Ζ
δηαζχλδεζε λεζηψλ κεηαμχ ηνπο πνπ είηε δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθή αθηνπιντθή ζπγθνηλσλία
είηε δελ δηαζέηνπλ αεξνδξφκηα εθηηκάηαη φηη ζα παξάζρεη πξνζηηζέκελε αμία ζην ηνπξηζηηθφ
πξντφλ ηεο ρψξαο ζπλνιηθά. Ο απμεκέλνο αξηζκφο πδαηνδξνκίσλ επλνεί ηελ ελίζρπζε ηεο
πηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηα ηεο θάζε πηζαλήο επέλδπζεο,
επηζεκαίλνπλ ζηειέρε ηεο ελ ιφγσ αγνξάο.
Παξά ηηο φπνηεο επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ νη
κεηαθνξέο κε πδξνπιάλν δελ έρνπλ εηζαρζεί αθφκα ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο ρψξα καο
ιφγσ δηαθφξσλ θσιπκάησλ ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ζε επφκελα θεθάιαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή
ε έξεπλα θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηα πδξνπιάλα είλαη πεξηνξηζκέλε.

2.1 Έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ
πδαηνδξνκίσλ
Μειέηε γηα ην ζρεδηαζκφ δηαδξνκψλ θαη πηήζεσλ κε πδξνπιάλν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ πξαγκαηνπνίεζαλ ε θπξία Υξηζηίλα Ζιηνπνχινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
θχξηνπο Κσλζηαληίλν Κεπαπηζφγινπ θαη Μαηζαίν Καξιάθηε κε έξεπλα ηνπο κε ηίηιν
„Route planning for a sea service: The case of the Greek islands‟ ην 2015. ηελ ελ ιφγσ

έξεπλα κειεηάηαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχνπ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν πνπ ζα ζπλδέεη ηα ειιεληθά
λεζηά κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη ρξήζε ελφο γελεηηθνχ
αιγνξίζκνπ, θαηαιήγνληαο ζε έλα δίθηπν έληεθα δηαδξνκψλ κε κέγηζηε δηάξθεηα πηήζεο ηηο
πέληε ψξεο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο εκεξήζηεο αλάγθεο κεηαθνξψλ κεηαμχ
ησλ λεζηψλ θαη ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο.
Δπίζεο εθηελή έξεπλα πξαγκαηνπνίεζε ν θχξηνο Μελάο Παγσλάθεο κε επηβιέπνληα
θαζεγεηή θχξην Αζαλάζην Μπαιιή ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο
„Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα: Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα
ηεο Κξήηεο‟ κε ζεκαληηθέο αλαθνξέο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ απνηέιεζαλ θαη ηελ αθνξκή
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο σο ζπλέρεηα ηεο πξψηεο. Ζ
δηπισκαηηθή απηή επηρείξεζε λα παξνπζηάζεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα σο ηελ επνρή
απηή αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνπιάλνπ ζηελ Διιάδα, ηηο
ππάξρνπζεο ειιεληθέο εηαηξίεο, ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ψζηε λα
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ
Διιάδα. Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ
δηθηχνπ, θαζψο θαη κία κέζνδνο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζέζεο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηηο
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο. Σέινο
αλαιχεηαη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ζην λεζί ελψ ππνινγίδεηαη ε δπλακηθή ησλ
πδαηνδξνκίσλ, ησλ πηήζεσλ ηνπ δηθηχνπ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ησλ πξννξηζκψλ πνπ ζα
επηιερζνχλ απφ ηα πδαηνδξφκηα ηεο Κξήηεο.
Πνιχ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ έρεη
θαηαγξάςεη επίζεο ν θαζεγεηήο θχξηνο Κσλζηαληίλνο Σδεκπειίθνο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη αληιεζεί ζεκαληηθφ πιηθφ απφ παξνπζίαζε ηνπ ζην
παλεπηζηήκην Αηγαίνπ πιηθφ ηεο νπνίαο επγεληθά παξαρψξεζε. ηελ ελ ιφγσ παξνπζίαζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κία ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ πδαηνδξνκίσλ
ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν. Πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο αλάιπζε ηεο
αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ην κέζν, ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηνπ
ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία κίαο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα, αλαιχζεθε ε βαζηκφηεηα ησλ
επελδχζεσλ πνπ κέιινπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε
πδξνπιάλν ελψ παξνπζηάζηεθαλ επίζεο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ κέζνπ θαζψο θαη ν
νηθνλνκηθφο αληίθηππνο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζηε ρψξα. Σέινο αλαιχζεθαλ ηα εκπφδηα
πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηηο απφπεηξεο εθθίλεζεο πηήζεσλ κε πδξνπιάλα απφ ηηο εηαηξίεο
πνπ ζα ηα δηαρεηξίδνληαη φπσο επίζεο θαη ηα κειινληηθά βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη θαη
αλακέλνληαη λα γίλνπλ ηα επφκελα ρξφληα.
Μία ζρεηηθή κειέηε είλαη ηνπ Benedikt Mohr, πνπ εθπνλήζεθε ην 2010 θαη αθνξνχζε ζε
ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ πδξνπιάλσλ
ζηελ Δπξψπε. ηελ κειέηε απηή παξνπζηάδνληαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
αγνξά ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλα θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηνπο ζηφινπο ησλ
αεξνζθαθψλ, νη πεξίνδνη θαηαζθεπήο ησλ πδξνπιάλσλ, ηα κνληέια ησλ πδξνπιάλσλ θαη ην
πιήζνο απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο, ηα είδε ησλ πδαηνδξνκίσλ αλάινγα κε ηνλ
ηξφπν ζηάζκεπζεο, θαη δηάθνξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνπιάλσλ, ην θφζηνο
αγνξάο, ε θαηαλάισζε ηνπο αλά κίιη θαη ηα κειινληηθά κνληέια ησλ πδξνπιάλσλ κε ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Πινχζην πιηθφ ηζηνξηθφ αιιά θαη θσηνγξαθηθφ αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ πδξνπιάλνπ
απφ ην 1905 πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν „Flying Boats & Sea planes‟ ηνπ Stephen Nicolaou.

ε απηφ θαηαγξάθεηαη ηζηνξηθά ε παξνπζία ηνπ πδξνπιάλνπ ηα πξψηα ρξφληα πνπ
εκθαλίζηεθε (1876-1914), ζηνλ 1 ν παγθφζκην πφιεκν (1914-1918), ην 2ν παγθφζκην πφιεκν
(1939-1945), ζηελ παξαθκή (1945-1991) κέρξη θαη ζήκεξα.

2.2

Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο πηήζεσλ

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία πξφηαζε πνπ λα αθνξά ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ
πηήζεσλ κε πδξνπιάλα ζηελ Διιάδα έγηλε κία γεληθφηεξε έξεπλα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
πνπ αθνξνχζε ηηο πηήζεηο κε αεξνπιάλν κηαο θαη ε έξεπλα είλαη εθηελέζηεξε γηα ηηο
ζπκβαηηθέο αεξνκεηαθνξέο. Δπηρεηξήζεθε δειαδή λα αλαιπζεί θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ην
πψο νξγαλψλεηαη ην πηεηηθφ πξφγξακκα κηαο ζπκβαηηθήο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ
λα εμαρζνχλ φζα ζπκπεξάζκαηα είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηηο πηήζεηο κε
πδξνπιάλν φπσο επίζεο θαη λα πξνηαζνχλ λέα ζπκπεξάζκαηα. Να ζεκεησζεί εδψ φηη ην
πδξνπιάλν επηρεηξεζηαθά έρεη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο κε ην πδξνπιάλν θπξίσο ζηνπο ζθνπνχο
πνπ ην θάζε κέζν εμππεξεηεί. Σν αεξνπιάλν ζε ζρέζε κε ην πδξνπιάλν είλαη ζαθψο
κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, θαη θπζηθά έρεη πνιιαπιάζην
αξηζκφ ζέζεσλ επηβαηψλ ζε ζρέζε κε ην πδξνπιάλν. Δπηπιένλ νη ηαρχηεηεο πνπ αλαπηχζζεη
ην αεξνπιάλν είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ πδξνπιάλσλ φπσο επίζεο θαη ε
εκβέιεηα πνπ κπνξεί λα θαιχςεη έλα αεξνπιάλν είλαη κεγαιχηεξε. Δπηπξφζζεηα, νη ρξφλνη
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ηε κία πηήζε ζηελ άιιε είλαη
κεγαιχηεξνη. Οη ρξφλνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ θαη
ησλ εκπνξεπκάησλ, ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αεξνζθάθνπο, ηνλ αλεθνδηαζκφ ζε θαχζηκα θαη
ηξνθνδνζία θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζπζηεκαηηθφ κεραληθφ έιεγρν. Σέινο, νη ρξφλνη πνπ
απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηβαηψλ, ην check-in θαη ηελ παξάδνζε απνζθεπψλ είλαη
ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε ην πδξνπιάλν φπνπ είλαη ειάρηζηνη ζε ζρέζε κε ηνπο
πξψηνπο. Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη έλα αεξνζθάθνο κίαο ζπκβαηηθήο
αεξνπνξηθήο εηαηξίαο είλαη πεξηζζφηεξν επηθεξδέο φηαλ πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο κεγάιεο
εκβέιεηαο θαηά ηηο νπνίεο κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ
εζφδσλ ιφγσ ησλ πνιιψλ κηιίσλ ησλ ηαμηδηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πδξνπιάλα έρνπλ
έλα πεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα κε ηηο κηθξέο ζε απφζηαζε πηήζεηο λα είλαη πεξηζζφηεξν
θεξδνθφξεο θαη ηηο κεγαιχηεξεο λα είλαη αληηνηθνλνκηθέο. ια απηά ηα ζέκαηα αλαιχνληαη
εθηελψο ζηα επφκελα θεθάιαηα. Οη δηαθνξέο απηέο έξρνληαη λα θαηαξξίςνπλ ηελ αληίιεςε
πνπ επηθξαηεί πνιιέο θνξέο φηη ην αεξνπιάλν κε ην πδξνπιάλν είλαη αληαγσληζηηθά κέζα
κεηαθνξάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηζρχεη αθξηβψο ην αληίζεην κε έλα ζσζηφ θαη
ζπληνληζκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ράξηε ζε εζληθφ επίπεδν κπνξεί ε ζπλεξγαζία
ησλ δχν απηψλ κέζσλ φρη απιψο λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ
ζηε ρψξα αιιά λα νδεγήζεη θαη ζε ζεκαληηθή θεξδνθνξία κε παξάιιειε κείσζε ησλ
δαπαλψλ ηφζν ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, φζν θαη απηψλ
πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα πδξνπιάλα. Πέξα φκσο απφ φιεο απηέο ηηο ζεκειηψδεηο δηαθνξέο πνπ
έρνπλ ηα δχν κέζα έρνπλ θαη αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζε νξγαλσηηθφ φζν θαη ζε
ιεηηνπξγηθφ άιια θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Έηζη, ε γλψζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί φια απηά ηα
ρξφληα γηα ηα αεξνπιάλα κπνξεί λα ραξεί απνδνρήο θαη εθαξκνγήο θαη ζηα πδξνπιάλα.
ηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ
νη ππάξρνπζεο ζπκβαηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αληιήζεθαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο θαη κεζνδνινγίεο απφ ηηο δηαιέμεηο „Aviation Economics‟ ησλ θπξίσλ Gui
Lohmann θαη Burry Sutherland θαζεγεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Griffith ηεο Απζηξαιίαο πνπ
δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ δηαιέμεσλ αλαιπηηθφηεξεο θαη
ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πηήζεσλ αιιά θαη
ηνπ ζηφινπ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ζπιιέρηεθαλ απφ ην βηβιίν „Straight and Level:
Practical Airline Economics [Holloway, Stephen]‟ ηνπ ηίθελ Υνινγνπέη.
Πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ επίζεο απφ ην βηβιίν „πζηήκαηα Αεξνδξνκίσλ‟
ησλ R. De Neufville θαη A. Odoni (κεηάθξαζε Βνχια Φαξάθε-Καινππηζίδε). πγθεθξηκέλα
ζε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξήζεθε λα πξνηαζεί ε κεζνδνινγία γηα ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν. Έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί πσο
ιεηηνπξγνχλ νη ζπκβαηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη πσο νξγαλψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα
αληιεζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηηο πηήζεηο κε πδξνπιάλν. ην
βηβιίν „πζηήκαηα αεξνδξνκίσλ‟ αλαιχεηαη πσο επέδξαζε ζηηο αεξνκεηαθνξέο ε
απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη πσο κεηαβιήζεθε ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πηήζεσλ
ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ελψ νξίδεηαη επίζεο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ θαζψο θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνκβηθψλ αεξνδξνκίσλ πξάγκα αξθεηά ρξήζηκν γηα ηελ ιεηηνπξγία
ησλ πδαηνδξνκίσλ θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν ηδηαίηεξα
θαη ιφγσ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ δηαζέηεη ην κέζν.
εκαληηθφ ξφιν γηα ηε ρξήζε ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα έρεη ην θφζηνο ηεο πηήζεο ηνπ
πδξνπιάλνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηήζεο ηνπ ζε ζρέζε κε αληίζηνηρνπ κεγέζνπο
αεξνπιάλν. Υξεζηκνπνηψληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηεο αλάιπζεο κε ηίηιν „Οηθνλνκηθά
Τδξνπιάλνπ: Μηα πνζνηηθή ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ αεξνπιάλσλ
ζηεξηάο γηα ιεηηνπξγίεο λαπηηθήο βάζεο (Seaplane Economics: A quantitative cost
comparison of seaplanes and landplanes for sea base operations) ηνπ Thomas Denz πνπ
εθπνλήζεθε ην 2007, πξνθχπηεη πσο ην πδξνπιάλν ζε κηθξήο εκβέιεηαο πηήζεηο είλαη ζαθψο
νηθνλνκηθφηεξν κέζν.
Καζψο ε θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πδξνπιάλσλ είλαη βαζηθή γηα ηελ
παξνχζα εξγαζία, αλαδεηήζεθαλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Φαξξνχ ζηε
δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ζέκα: «Σν Διιεληθφ χζηεκα Θαιαζζίσλ ΜεηαθνξψλΠνηφηεηα θαη Σερλννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο ζε Πινία - Καλνληζκνί - Τπεξεζίεο - Ληκάληα Πξνηάζεηο Αλαβάζκηζεο» ην 2008, γηα ηα αεξνζθάθε W.I.G. Ζ αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
κέζσλ κεηαθνξάο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζχγθξηζε θαη ηελ ζχλδεζε ησλ κέζσλ απηψλ κε
ηα πδξνπιάλα. Δθηφο ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κειινληηθά
ελαιιαθηηθά κέζα, φπσο ην πηεξπγφπινην WIG.
ην επηζηεκνληθφ άξζξν κε ηίηιν «Αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Αεξνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα»
πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην 2001 απφ ηνπο θπξίνπο Νηθνιαΐδε, Βιαρνδεκεηξφπνπιν θαη
Παπαντθνλφκνπ γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ. ην αλαδεηθλχνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ ρξεζηκεχνπλ ζην ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο, αμηνπνηψληαο ηα
πξνηεξήκαηα ησλ πδξνπιάλσλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα. Σέινο, ην πξφζθαην ηζηνξηθφ
ηεο ρψξαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ, θαη αλεπαξθεηψλ ησλ λφκσλ, πνπ ίζρπαλ κέρξη ην 2008.

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ησλ επηβαηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο
κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πηήζεσλ ζπρλνηήησλ
απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα πδξνπιάλα αθνινπζήζεθε ε
κεζνδνινγία Μφληε Κάξιν θαη RND ε νπνία είρε παξνπζηαζηεί ζηηο δηαιέμεηο ηνπ

καζήκαηνο ηνπ ΔΜΠ „πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο‟ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή θχξην
Αζαλάζην Μπαιιή. Ζ κέζνδνο Μφληε Κάξιν (αγγιηθά: Monte Carlo method), ή
πείξακα/πξνζνκνίσζε Μφληε Κάξιν, είλαη κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία φπνπ κε ρξήζε
ηπραίσλ αξηζκψλ θαη ηε ζηαηηζηηθή πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα. ε έλα πείξακα
Μφληε Κάξιν ρξεζηκνπνηείηαη πξνζνκνίσζε κε κηα γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. Σν φλνκα
Μφληε Κάξιν πξνέξρεηαη απφ ηελ νκψλπκε πφιε ηνπ Μνλαθφ φπνπ εθεί ππάξρεη ην δηάζεκν
θαδίλν. Ζ κέζνδνο Μφληε Κάξιν παξνπζηάζηεθε ην 1949 κε ηελ δεκνζίεπζε ησλ Nicholas
Metropolis (Νηθφιανο Μεηξφπνπινο) θαη Stanislaw Ulam. "Ζ κέζνδνο Μφληε Κάξιν" ζην
πεξηνδηθφ Journal of the American Statistics Association. Ζ ηδέα απηή ήηαλ γλσζηή θαη
λσξίηεξα φπνπ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηαηηζηηθήο ιπλφληνπζαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία.

2.3 Τιηθό από θνξείο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη εηαηξίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ησλ πδξνπιάλσλ
ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δπλακηθφηεηα ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αιιά θαη κε ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα
αληιήζεθαλ απφ ην πινχζην αξρείν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (ΗΝΔΣΔ) αιιά θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ πδξνπιάλσλ αληιήζεθαλ
πνιιέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ βαζηθψλ εηαηξηψλ πνπ εθδειψλνπλ επελδπηηθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηα πδαηνδξφκηα θαη ηα πδξνπιάλα ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα ηηο
ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηψλ Διιεληθά Τδξνπιάλα Α.Δ. (www.hellenic-seaplanes.com) θαη
Διιεληθά πδαηνδξφκηα Α.Δ. (www.waterairports.com). Απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηψλ
απηψλ αλαθηήζεθε θαη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επφκελα
θεθάιαηα.
εκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, επίζεο, θαηαγξάθεη ην 1979 θαη ν Maurice Pollack ζε έξεπλά ηνπ
κε ηίηιν „Airline route-frequency planning: Some design trade-offs‟. ε απηήλ γίλεηαη κία
πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ πηήζεσλ θαη ζπρλνηήησλ πάλσ ζην παξάδεηγκα κηαο
ζπγθεθξηκέλεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη θάπνηεο πηζαλέο βειηηψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληηθξνπφκελε ζπζρέηηζε θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πηήζεσλ θαη ησλ ζπρλνηήησλ. πγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη πσο
ζπζρεηίδεηαη:
1.
2.
3.
4.

ε ζπρλφηεηα ησλ πηήζεσλ κε ην ζπληειεζηή ηνπ σθέιηκν θνξηίνπ ηνπ αεξνζθάθνπο
ε εκβέιεηα ησλ πηήζεσλ κε ηηο ζηάζεηο γηα αλεθνδηαζκφ
ε ζπρλφηεηα ησλ πηήζεσλ κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ αεξνζθάθνπο
Αλ ε δηαζχλδεζε είλαη απεπζείαο ή κε αληαπφθξηζε
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ε απηφ ην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία θαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά
ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ νινθιήξσζή
ηεο. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ Εικόνα 3-1 αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή
φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηνπο κεηέπεηηα ππνινγηζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο. Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηήζεθε επεμεξγαζία φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αθνινπζήζεη ε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ ηεο
πξνζνκνίσζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο. Έπεηηα απφ αλάπηπμε δηαδνρηθψλ
ζελαξίσλ δξνκνιφγεζεο πδξνπιάλσλ ζηε γξακκή Ζξάθιεην-αληνξίλε πξνηείλεηαη έλα
εκεξήζην πξφγξακκα πηήζεσλ γηα απηή ηε γξακκή ελψ αλαιχνληαη ηα ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.
Εικόνα 3-1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ

3.1

πιινγή ζηνηρείσλ

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο μεθηλάεη κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Πξψηα
απ‟ φια πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζε ζέκαηα
πνπ άπηνληαη ησλ πδξνπιάλσλ θαη γεληθφηεξα ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ πηήζεσλ.
Μειεηήζεθε, αξρηθά, ηη είλαη ην πδξνπιάλν θαη πσο απηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα παξέρνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ζρεδηαζκφ ηεο
ρψξαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε, βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κέζσ ηεο νπνίαο αλαδείρηεθαλ ηα
ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ κέζνπ, νη επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ζηνλ
ειιεληθφ ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ελψ κειεηήζεθαλ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
κέζνπ. Δληνπίζηεθαλ, επίζεο, νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο θαη δπζρεξάλνπλ
ηελ εηζαγσγή ηνπ κέζνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο Διιάδαο. Μία απφ απηέο ηηο
δπζθνιίεο ήηαλ ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν κειεηήζεθε ελδειερψο θαη αλαιχεηαη ζηε
ζπλέρεηα. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά αιιά θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηειεπηαίν
κέρξη ζήκεξα λφκν θαη ζπγθεθξηκέλα ην λφκν ππ‟ αξηζκφλ 4663 „Ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη
εθκεηάιιεπζε αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλσλ επηθαλεηψλ, ξπζκίζεηο κεηαθνξψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο‟ πνπ ςήθηζε ε Βνπιή θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηε 12ε
Φεβξνπαξίνπ 2020. Δληνπίδνληαη επίζεο νη δπζθνιίεο ηνπ παξειζφληνο πνπ επηδηψθεηαη λα
μεπεξαζηνχλ κε απηφ ην λνκνζρέδην.
Γηαπηζηψλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο κέζνπ ζαλ ην πδξνπιάλν ζηελ Διιάδα ησλ
εθαηνληάδσλ λεζηψλ, ηεο απμαλφκελεο αλά ηνπο ρξφλνπο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, θαη ηνπ
ειιηπνχο ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηδηαίηεξα ζηνπο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο αηρκήο, ε έξεπλα
εζηίαζε ζην πσο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κία αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη πδξνπιάλα.
Μειεηήζεθε, έηζη, ην πψο κία εηαηξία νξγαλψλεη ην δίθηπφ ηεο, πσο επηιέγεη ηνπο
πξννξηζκνχο πνπ ζα πεηάεη θαη πνηα ζα είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ πηήζεσλ ζε θάζε δηαζχλδεζε.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξίαο
πνπ δηαρεηξίδεηαη πδξνπιάλα. Δληνπίδνληαη ηα ζηαζεξά θφζηε, ηα κεηαβιεηά θαη ηα έκκεζα
θαη κε απηά ηα ζηνηρεία επηρεηξείηαη λα γίλεη θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ δχλαηαη λα
πξνζθέξεη ε εηαηξία πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα πδξνπιάλα.
ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη κία εηαηξία κε πδξνπιάλα
ιακβάλεηαη πιήζνο ζηνηρείσλ απφ πξνεγνχκελε έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ
Κξήηε‟ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην θνηηεηή Παγσλάθε Μελά (Ραράρτθμα Δ), φπσο γηα
παξάδεηγκα κία πξψηε εηθφλα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ
πδξνπιάλνπ, νη πξννξηζκνί ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή
θαζψο ιακβάλεηαη θαη κία πξψηε εθηίκεζε γηα ηα ρξήκαηα πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
δαπαλήζνπλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν.
Έλα άιιν πξάγκα πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ εξγαζία „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ
πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟ είλαη ε εμίζσζε θφζηνπο πνπ
πξνηείλεηαη ζε απηή. Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη κία πην ιεπηνκεξή πεξεηαίξσ θαηαγξαθή
ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξίαο κε πδξνπιάλα, ιακβάλεηαη ε εμίζσζε θαη
εμειίζζεηαη δίλνληαο αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα.
Έρνληαο πξνζδηνξίζεη θαη θνζηνινγήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα
παξέρνπλ ηα πδξνπιάλα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο Διιάδαο θαηαξηίδεηαη έλα εξσηεκαηνιφγην ην

νπνίν είρε ζαλ ζηφρν λα εμεηαζηεί ε αληαπφθξηζε πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη επηζθέπηεο ηεο
Κξήηεο ζηελ εηζαγσγή ηνπ πδξνπιάλνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο ρψξαο καο.
πγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην λα εμαρζνχλ θάπνηα πξψηα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηάζεζε ησλ επηζθεπηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή κε
πδξνπιάλν θαζψο θαη γηα ηελ δήηεζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν θάζε ηχπνο εθδξνκήο πνπ
πξνηείλεηαη ηφζν απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα πδξνπιάλα ζηε ρψξα
καο φζν θαη απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο ηεο Κξήηεο. Δπηπιένλ αλαδεηήζεθε πφζεο
θνξέο είλαη δηαηεζεηκέλνο θάπνηνο λα ηαμηδέςεη κε πδξνπιάλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
δηαθνπψλ ηνπ ζηελ Διιάδα, κε ηη ηχπν πδξνπιάλνπ ζα πξνηηκνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ
εθδξνκή ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπο πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζα πξνηηκνχζε λα βξεζεί.
Σέινο γίλεηαη κία πξψηε εθηίκεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ηαμηδησηψλ ζε θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθδξνκέο θαη ζηηο ηηκέο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εμίζσζε θφζηνπο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
πκπιεξσκαηηθά ζην πξψην εξσηεκαηνιφγην θαη αθνχ είρε γίλεη ζπιινγή ησλ
πξνζδνθψκελσλ πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγήζεθε έλα δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην. Σν δεχηεξν
απηφ εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο ζηφρεπζε ζην λα δηεξεπλήζεη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο ησλ ελ
δπλάκεη επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ φζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζηελ
απφθξηζή ηνπο ζε κεηαβνιέο φπσο ε ηηκή, ν ρξφλνο έλαξμεο αιιά θαη ε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ. Ηδηαίηεξα, απνζθνπνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνθίι θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπ πδξνπιάλνπ κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ, φπσο αλαθέξζεθε, λα ιακβάλνπλ
ζνβαξά ππφςε ηνλ παξάγνληα ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ
λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ νη επηβάηεο ησλ
πδξνπιάλσλ θαη πφζν επέιηθηνη είλαη ζηελ αιιαγή ησλ ρξφλσλ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο κε θάπνηα
θίλεηξα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κία ρακειφηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ. Δπίζεο ηίζεληαη
ζπγθεθξηκέλα παθέηα δηαθνπψλ (ζηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο φπσο δηαηππψζεθαλ
ζηα πξνεγνχκελα εξσηεκαηνιφγηα) κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο
πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αληαπφθξηζε ηνπο ζηηο κεηαβνιέο απηψλ ησλ κεγεζψλ.
ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ εληάζζνληαη θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ γηα ηνλ
ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο Διιάδαο (ΔΟΣ, INSETE),
απφ ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο αιιά θαη ηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληαθήο ππνδνκήο
ηνπ ΔΜΠ. Σα ζηνηρεία απηά είραλ λα θάλνπλ κε ηε δπλακηθφηεξα ηεο θάζε πεξηνρήο ηεο
Κξήηεο ζε θιίλεο, ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θηι.

3.2

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ

Έρνληαο ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη
ζπλδπάδνληάο ηα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ θαη αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ
ηεο Διιάδαο πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ ηνπ
Ζξαθιείνπ αλά ηξίκελν ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζηηθφ πιεζπζκφ ηνπ
λεζηνχ.
ηε ζπλέρεηα, κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν
εξσηεκαηνινγίσλ επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία βάζεο εηθνληθψλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ νη νπνίνη
πξνζδηνξίδνληαη απφ 6 ραξαθηεξηζηηθά. Σα Ζ βάζε απηή δεκηνπξγήζεθε κε έλαλ αιγφξηζκν
ν νπνίνο κε ηε ζηνραζηηθή κέζνδν Monte Carlo, κέζα απφ γελλήηξηεο παξαγσγήο ηπραίσλ
αξηζκψλ πξνζέδηδε ζε θάζε επηβάηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία πξνζδηνξηδφηαλ ν
θάζε επηβάηεο.

Σν πξνθίι ηνπ θάζε εηθνληθνχ επηβάηε δηακνξθψλεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


Σν είδνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηζπκεί λα επηιέμεη απφ ηα εθδξνκηθά παθέηα πνπ
εμεηάζηεθαλ (see&stop, aller-retour, sightseeing).



Σνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.



Αλ πξνηηκνχλ ην ηαμίδη πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ λα αθνξά πξννξηζκνχο εληφο ή
εθηφο ηεο Κξήηεο.



Σελ ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Σν ρξφλν, δειαδή, πνπ επηζπκνχλ λα
μεθηλήζνπλ ηελ εθδξνκή ηνπο.



Σελ ψξα επηζηξνθήο. Σν ρξφλν, δειαδή, πνπ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ.



Σελ επειημία ησλ ρξφλσλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ηαμηδηνχ. πγθεθξηκέλα αλ είλαη
βνιηθφο ε φρη ν επηβάηεο σο πξνο ηελ αιιαγή ηεο ψξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
εθδξνκήο ηνπ.

Έηζη δεκηνπξγείηαη κία βάζε κε εηθνληθνχο ελ δπλάκεη επηβάηεο ησλ πδξνπιάλσλ φπσο
θαίλνληαη ζηελ Εικόνα 3-2. Ο θάζε εηθνληθφο επηβάηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ID
ηνπ ζηελ πξψηε ζηήιε κε ηα έμη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ λα
βξίζθνληαη ζηηο δηπιαλέο ζηήιεο.
Εικόνα 3-2 Βάςθ εικονικϊν επιβατϊν

3.3

Αλάπηπμε κνληέινπ

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζρεδηάδεηαη έλα κνληέιν πξνζνκνίσζεο θαηαλνκήο ησλ επηβαηψλ
ζηηο πηήζεηο. Σν κνληέιν ζρεδηάδεηαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Excel κε καθξνεληνιή (VBA). Ο
ζθνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη λα παίξλεη θάζε έλα απφ ηνπο ηπραίνπο εηθνληθνχο ελ δπλάκεη
επηβάηεο θαη λα ηνπο θαηαλέκεη ζηελ πηήζε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ελψ αλ
δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ιφγσ απμεκέλεο πιεξφηεηαο λα απνξξίπηνληαη.

ην πξφγξακκα εηζάγεη ν ρξήζηεο:






πφζεο πηήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε έλα δηάζηεκα ηεο εκέξαο (πνιχ πξσί, πξσί,
κεζεκέξη, απφγεπκα),
ηη είδνπο πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηνχληαη (πφζσλ ζέζεσλ)
ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ πξνζέξρεηαη εκεξεζίσο ζην πδαηνδξφκην
ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν επηβάηεο
θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζελαξίνπ ησλ πηήζεσλ ηεο εκέξαο πνπ
εμεηάδνπκε

Δπίζεο γίλεηαη δήισζε απφ ην ρξήζηε πφζεο δνθηκέο λα γίλνπλ, δειαδή θνξέο επηζπκεί λα
ηξέμεη ην θάζε ζελάξην. Να ζεκεησζεί φηη ζε θάζε εθηέιεζε δνθηκήο αλαλεψλνληαη νη
εηθνληθνί ελ δπλάκεη επηβάηεο. Γειαδή ην πξφγξακκα απφ ηε γελλήηξηα παξαγσγήο επηβαηψλ
θηηάρλεη γηα θάζε δνθηκή θαηλνχξηνπο.
Απηά θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ Εικόνα 3-3 θαη παηψληαο ην θνπκπί RUN ην πξφγξακκα
ζαξψλεη φινπο ηνπο ελ δπλάκεη εηθνληθνχο επηβάηεο πνπ επηζπκνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη
ηνπο θαηαλέκεη ζηηο αληίζηνηρεο πηήζεηο.
Εικόνα 3-3 Πρόγραμμα προςομοίωςθσ κατανομισ επιβατϊν ςτισ πτιςεισ
Σφνολα

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Plane Capacity

152

19

19

19

19

19

19

19

19

SEAplane#1 / Capacity

152

19

19

19

19

19

19

19

19

μεςθμζρι

απόγευμα

#Planes

RUN

Ραράμετροι
Δζιγμα επιβατϊν
Αρικμόσ δοκιμϊν
Πριο αποριφκζντων επιβατϊν
Ζξοδα
Τιμι κζςθσ

CLEAR

Δοκιμή 4: Κατανομή επιβατών ςε πτήςεισ...

462
100
462
4444
60

aller retour

Είδοσ εκδρομισ
πολφ πρωί

Ωρα εκκίνθςθσ

πρωί

aller retour
μεςθμζρι

απόγευμα

πολφ πρωί

πρωί

ΘΑΚΛΕΙΟ

Σθμείο αναχϊρθςθσ

ΣΑΝΤΟΙΝΘ

Seat Availability

17

4

0

2

2

4

5

0

0

Pax onboard

39

3

7

5

5

3

2

7

7

Pax rejected

6

0

2

0

0

0

0

0

4

% Seat Availability

45

16%

37%

26%

26%

16%

11%

37%

37%

Σφνολα

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Ζςοδα 2340,00

180

420

300

300

180

120

420

420

Ζξοδα 4444,00
Ηθμία -2104,00

Σφνολα

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην πξφγξακκα εκθαλίδεη ηα εμήο δεδνκέλα γηα θάζε
κία απφ ην ζχλνιν ησλ δνθηκψλ:






#8

ηηο ζπλνιηθέο δηαηηζέκελεο ζέζεηο ηνπ ζελαξίνπ πνπ έηξεμε
Πφζνη επηβάηεο επηβηβάζηεθαλ άξα θαηέιαβαλ θάπνηα ζέζε
Πφζνη απνξξίθηεθαλ αθνχ δελ ήηαλ δπλαηφ λα εμππεξεηεζνχλ
ε ηη πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ πνπ εμεηάζηεθαλ αληηζηνηρνχλ νη απνξξηθζέληεο
Ζ επί ηνηο εθαηφ (%) πιεξφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πηήζεσλ






Ο κέζνο φξνο ηεο πιεξφηεηαο πνπ παξνπζίαζαλ ηα αεξνζθάθε θαηά ηελ εθηέιεζε
ηνπ ζελαξίνπ
Σα έζνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ
Σν εκεξήζην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ εηαηξία
Σα θέξδε ή νη δεκηέο απφ ην ζελάξην πνπ εθαξκφζηεθε

Εικόνα 3-4 Δεδομζνα που εμφανίηει το πρόγραμμα
#Δοκιμισ Θζςεισ Επιβιβάςτθκαν
Απορρίφκθκαν%Απόρριψθσ %Ρλθρότθτα ΜΟΑπόρριψθσΜΟΡλθρότθτασΖςοδα
1
152
130
185
58,7%
85,5%
57,9%
91,7%
2
152
141
205
59,2%
92,8%
57,9%
91,7%
3
152
143
210
59,5%
94,1%
57,9%
91,7%
4
152
148
200
57,5%
97,4%
57,9%
91,7%
5
152
135
200
59,7%
88,8%
57,9%
91,7%
6
152
140
199
58,7%
92,1%
57,9%
91,7%
7
152
133
195
59,5%
87,5%
57,9%
91,7%
8
152
147
205
58,2%
96,7%
57,9%
91,7%
9
152
142
203
58,8%
93,4%
57,9%
91,7%
10
152
139
180
56,4%
91,4%
57,9%
91,7%
11
152
136
221
61,9%
89,5%
57,9%
91,7%
12
152
143
191
57,2%
94,1%
57,9%
91,7%
13
152
126
153
54,8%
82,9%
57,9%
91,7%
14
152
137
190
58,1%
90,1%
57,9%
91,7%
15
152
146
219
60,0%
96,1%
57,9%
91,7%
16
152
137
183
57,2%
90,1%
57,9%
91,7%
17
152
143
178
55,5%
94,1%
57,9%
91,7%
18
152
146
198
57,6%
96,1%
57,9%
91,7%
19
152
132
148
52,9%
86,8%
57,9%
91,7%
20
152
145
190
56,7%
95,4%
57,9%
91,7%

7800,00
8460,00
8580,00
8880,00
8100,00
8400,00
7980,00
8820,00
8520,00
8340,00
8160,00
8580,00
7560,00
8220,00
8760,00
8220,00
8580,00
8760,00
7920,00
8700,00

Ζξοδα
Κζρδοσ/Ηθμιά
4444,00
3356,00
4444,00
4016,00
4444,00
4136,00
4444,00
4436,00
4444,00
3656,00
4444,00
3956,00
4444,00
3536,00
4444,00
4376,00
4444,00
4076,00
4444,00
3896,00
4444,00
3716,00
4444,00
4136,00
4444,00
3116,00
4444,00
3776,00
4444,00
4316,00
4444,00
3776,00
4444,00
4136,00
4444,00
4316,00
4444,00
3476,00
4444,00
4256,00

Σα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη απφ ην πξφγξακκα θαη δηαγξακκαηηθά. ην δηάγξακκα ηεο
Εικόνα 3-5 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πιεξνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αεξνζθαθψλ γηα ην
ζελάξην πνπ εθηειέζηεθε. ηνλ άμνλα ησλ ρ απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ
εθηειεί ην πξφγξακκα ελψ ζηνλ άμνλα ησλ y δηαθξίλνληαη ηα πνζνζηά. Ζ επζείεο γξακκέο
ζηηο θακπχιεο ησλ πιεξνηήησλ αιιά θαη ησλ απνξξηθζέλησλ επηβαηψλ αληηζηνηρνχλ ζε έλα
λνχκεξν πνπ είλαη ε κέζε ηηκή θάζε πεξίπησζεο.
Εικόνα 3-5 Διάγραμμα ποςοςτϊν πλθροτιτων και απορριφκζντων επιβατϊν

Πέξαλ απφ ηα πνζνζηά πιεξνηήησλ θαη απφξξηςεο επηβαηψλ, θαζψο θαη ηηο κέζεο ηηκέο
απηψλ, έλα άιιν ζεκαληηθφ δηάγξακκα πνπ εκθαλίδεη ην πξφγξακκα κεηά πνπ εθηειείηαη
είλαη ε απηφ ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ εκθάληζεο θάζε πνζνζηνχ (Frequency
Distribution). Σν δηάγξακκα απηφ θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 3-6 θαη απφ απηφ κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαζπνξά θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο, ηελ
αλψηαηε θαη κέγηζηε ηηκή πνζνζηνχ πιεξφηεηαο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε εθηέιεζε θάζε
ζελαξίνπ. ηνλ άμνλα ησλ ρ αλαγξάθνληαη ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο θαη ζηνλ άμνλα ησλ y ε
ζπρλφηεηα ή αιιηψο νη θνξέο πνπ εκθαλίδεηαη ην θάζε πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ
δνθηκψλ πνπ ηξέρνπλ γηα θάζε ζελάξην.
Εικόνα 3-6 Κατανομι εμφάνιςθσ ςυχνοτιτων ποςοςτϊν πλθροτιτων (Frequency Distribution)

Έλα άιιν δηάγξακκα πνπ εμάγεη ην πξφγξακκα κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπ είλαη απηφ πνπ
θαίλεηαη ζηελ Εικόνα 3-7 θαη απεηθνλίδεη γηα θάζε ζελάξην πνπ ηξέρεη ηα έζνδα, ηα έμνδα θαη
ην ηζνδχγην δειαδή ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο. πσο είλαη αληηιεπηφ ζην δηάγξακκα ζηνλ άμνλα
ησλ ρ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο θάζε δνθηκήο εθηέιεζεο ηνπ ζελαξίνπ ελψ ζηνλ άμνλα ησλ
y νη ρξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ζην παξάδεηγκα εδψ είλαη ζε επξψ (€).

Εικόνα 3-7 Διάγραμμα εςόδων, εξόδων ςεναρίων κατανομισ επιβατϊν

3.4

Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ

Έρνληαο εθηηκήζεη ηε δήηεζε πνπ ζα έρεη ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ εκεξεζίσο,
έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηα πξνθίι ησλ εηθνληθψλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ θαη έρνληαο εηνηκάζεη
ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο θαηαλνκήο επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ
κνληέινπ ζηε γξακκή Ζξάθιεην-αληνξίλε, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγήζνπκε πδξνπιάλα
πνπ λα εμππεξεηνχλ απηή ηε γξακκή θαη λα πξνηαζεί έλα εκεξήζην πξφγξακκα πηήζεσλζπρλνηήησλ
ην ηέινο γίλεηαη αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηείλνληαη εηζεγήζεηο γηα πεξεηαίξσ
έξεπλα.

Ζ κεηαθνξά κε ην πδξνπιάλν

4

Ζ κεηαθίλεζε κε πδξνπιάλν απνηειεί κηα κνλαδηθή ηαμηδησηηθή εκπεηξία, ζηνηρείν πνπ
θαζηζηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ηδαληθή επθαηξία γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πξννξηζκνχ ζην
εμσηεξηθφ. Ζ αλάπηπμε πδξνπιάλσλ ζηνλ λεζησηηθφ ρψξν απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ κέηξν
πνπ αλακέλεηαη λα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζε απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο. Θα δηεπθνιχλεη ηελ άθημε ηνπξηζηψλ ζε κηθξά λεζηά ρσξίο αεξνδξφκην, ζηα νπνία
ε πξφζβαζε αθηνπιντθψο ή κε πινία είλαη δχζθνιε.
Με ηνλ φξν πδαηνδξφκηα αλαθεξφκαζηε ζε κία νξηζκέλε πδάηηλε επηθάλεηα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
πεξηιακβάλεηαη) πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη γηα ηηο
αθίμεηο, αλαρσξήζεηο θαη ηηο αζθαιείο κεηαθηλήζεηο ησλ αεξνζθαθψλ. Σα πδαηνδξφκηα αλά
ηνλ θφζκν δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ θιίκαθα, ην κέγεζνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο. Σν πεδίν
εθαξκνγήο κπνξεί λα αθνξά ηδησηηθή, δεκφζηα ή ζηξαηησηηθή ρξήζε. ηελ Δηθφλα 4-1
Εικόνα 4-1 Τδατοδρόμιο Μάλε, Μαλδίβεσ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηo αξρείν ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Σδεκπειίθνπ)

4.1 Μία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ
Διιάδα
Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο κνξθνινγίαο θαη ηνπνγξαθίαο ηεο απνηειεί κία ηδαληθή
ρψξα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ. Σα 1400 λεζηά (εθ ησλ νπνίσλ ηα 227 είλαη
θαηνηθεκέλα) θαη 13676 ρικ αθηνγξακκήο ηελ θαζηζηνχζαλ αλέθαζελ έλαλ πιενλεθηηθφ ηφπν
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ. Κάπνηα απφ ηα κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο
γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πδξνπιάλνπ είλαη ηα εμήο:





22 εθαηνκκχξηα αθίμεηο ηνπξηζηψλ εηεζίσο
660 αθίμεηο πινίσλ εθδξνκψλ θξνπαδηέξαο
10000 μελνδνρεία & 220 μελνδνρεία πνιπηειείαο
150 κνπζεία θαη 38 αξραηνινγηθνί ρψξνη




752 ηακαηηθέο πεγέο
541 ζξεζθεπηηθνί ρψξνη

Ζ εκθάληζε φκσο ησλ πδξνπιάλσλ ζηε ρψξα καο δελ είλαη θάηη θαηλνχξην. Απφ πνιχ παιηά
έρεη ππάξμεη πηεηηθφ έξγν κε πδξνπιάλα ζηελ Διιάδα θαη παξαθάησ αλαγξάθνληαη θάπνηεο
ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο γηα ην πδξνπιάλν ζαλ θνκκάηη ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ράξηε ηεο
ρψξαο καο.
1913: Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ ην 1913 έλα ειιεληθφ "Astra Hydravion"
κε ειιεληθφ πιήξσκα πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε αεξνπνξηθή λαπηηθή απνζηνιή κε
πδξνπιάλν ζηνλ θφζκν.
1920: Σα πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εκπνξηθέο πηήζεηο ζε πξνγξακκαηηζκέλα
δξνκνιφγηα κεηαμχ Αζήλαο-Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη Κέξθπξα-Μπξίληηδη.
1925: H Blackburn Aeroplane Co. θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε νδεγνχληαη ζε ζπκθσλία κε
ηελ νπνία δξνκνινγνχληαλ ε θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ αεξνζθαθψλ ζην Φάιεξν.
2004: Καλαδνί επελδπηέο ηδξχνπλ ηελ εηαηξία πδξνπιάλσλ “AirSeaLines”, κε επηρεηξεζηαθή
δηάξθεηα φκσο κφλν ηέζζεξα ρξφληα ιφγσ ειιηπνχο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ.

Εικόνα 4-2 Τδροπλάνο ελλθνικισ καταςκευισ 1926

Δηθφλα:

1. Σηο θαληπικό δέληα δημιοςπγήθηκε ο ππώηορ αεπολιμέναρ για ςδποπλάνα, εγκαινιάζονηαρ ηην 1η

Αςγούζηος 1926 ηην ππώηη διεθνή αεποποπική γπαμμή Μππίνηιζι - Φάληπο - Κωνζηανηινούπολη 2. Έναρ από ηοςρ
ηελεςηαίοςρ ηύποςρ αεποπλάνων πος καηαζκεςάζθηκαν εξ ολοκλήπος ζηην Ελλάδα ηο αεποζκάθορ ζηπαηιωηικήρ
ζςνεπγαζίαρ Fieseler Fi 156 Storch. Πηγή https://www.tanea.gr/2017/10/06/greece/otan-i-ellada-kataskeyazeaeroplana/

4.2

Ζ επόκελε κέξα γηα ην πδξνπιάλνπ

πσο θάλεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ε Διιάδα είλαη κία ρψξα πνπ έρεη ηζηνξία
ζηα πδξνπιάλα. Γεγνλφο θπζηθφ θαη επφκελν κηαο θαη ν πνιπλεζηαθφο ραξαθηήξαο ηεο
ρψξαο ηελ θαηαηάζζεη ζε ηδαληθφ ηφπν γηα ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνπιάλνπ. Σν
πδξνπιάλν δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζε πνιιά επίπεδα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. ε απηή ηελ
παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη φιεο νη πηπρέο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ κέζνπ. Μέζα απφ κία
αλάιπζε SWOT επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ κέζνπ θαη ε κειέηε φισλ ησλ επηπηψζεσλ
πνπ ζπλνδεχνπλ ην πδξνπιάλν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν αξθηηθφιεμν SWOT πξνθχπηεη
απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (αληίζηνηρα ζηα
ειιεληθά: δπλαηά ζεκεία, αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο, απεηιέο). Μέζα απφ ηελ αλάιπζε απηή
αλαδεηθλχνληαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ κέζνπ αιιά θαη ηεο εηαηξίαο ή ηνπ
νξγαληζκνχ πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη θαζψο θαη νη επθαηξίεο αιιά θαη νη απεηιέο πνπ ζα θιεζεί
λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Δίλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο
επηρείξεζεο, φηαλ ε επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ
έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην
εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ
απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο
επελδχζεηο, θιπ.).
Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα
πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ.
είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή/θαη εκθάληζε
λέσλ αγνξψλ, θιπ.).

4.2.1 Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πδξνπιάλνπ
Σα πδξνπιάλα απνηεινχλ έλα ελαιιαθηηθφ κέζν πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα
πξνζεγγίδεη λεζηά παξαιίεο θαη ιίκλεο. Σν πιενλέθηεκα απηφ γίλεηαη κεγαιχηεξν γηα ρψξεο
φπσο ε Διιάδα πνπ δηαζέηεη πιεζψξα γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία απηά ζηνηρεία. Μηθξφηεξα
πδαηνδξφκηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε πνιιέο πεξηνρέο κε πδάηηλν ζηνηρείν φπσο
αθηέο, ιίκλεο ή αθφκα θαη πνηάκηα ρσξίο ηεξάζηηεο επελδχζεηο ζε ζθπξφδεκα θαη θηίξηα. ε
πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αξθεηή απιά κία εμέδξα. Σα κεγαιχηεξα πδαηνδξφκηα πνπ
θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζε ιηκέλεο ρξεηάδνληαη δηαηνπηθή πξφζβαζε θαη ηεξκαηηθνχο
ζηαζκνχο, αιιά νη επελδχζεηο θαη ην θφζηνο γηα απηά είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ ην
αληίζηνηρν γηα αεξνδξφκηα.. ηελ Εικόνα 4-3παξνπζηάδεηαη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ελφο
κηθξνχ πδαηνδξνκίνπ κε κία απιή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ.

Εικόνα 4-3 Μικρό υδατοδρόμιο

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: http://www.mediazone.gr/)

4.2.1.1

Σν πδξνπιάλν ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία

Σα πδξνπιάλα εθηφο απφ ηε κεηαθνξά δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πνιίηε κηαο θνηλσλίαο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ε ρξήζε ηνπ πδξνπιάλνπ είλαη ζπλπθαζκέλε
κε επηρεηξεζηαθέο απνζηνιέο έξεπλαο θαη δηάζσζεο, ππξφζβεζεο θαη δηαθνκηδήο αζζελψλ
απφ απνκαθξπζκέλα λεζηά. Σν πδξνπιάλν ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζε πεξηπηψζεηο
ππξφζβεζεο απφ αέξνο (Εικόνα 4-4) θαζψο θαη γηα ηε δηαθνκηδή ηφζν ππξνζβεζηψλ φζν θαη
ζπκάησλ ηεο ππξθαγηάο.
Δπηπξφζζεηα γηα ηελ άκεζε δηαθνκηδή αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε ζην
πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή γηα ηελ κεηαθνξά ζπκάησλ αηπρεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζε
απνζηνιέο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζε αλνηρηά χδαηα κε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε
νπνηαδήπνηε ζαιάζζηα ζεκεία (Εικόνα 4-5).
Εικόνα 4-4 Σο υδροπλάνο ςαν μζςο πυρόςβεςθσ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://en.wikipedia.org/)

Εικόνα 4-5 Σο υδροπλάνο ωσ μζςο διάςωςθσ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.abc.net.au/)

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιεκηθέο απνζηνιέο, ζε απνζηνιέο
πξνζηαζίαο ησλ πδάηηλσλ ζπλφξσλ ησλ θξαηψλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζλψλ
καο. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηφζν ζε απνκαθξπζκέλεο φζν θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο αιιά
θαη ε δπλαηφηεηα πξνζζαιάζζσζεο θαη απνζαιάζζσζεο θαζηζηνχλ ην πδξνπιάλν έλα
ρξήζηκν εξγαιείν αθφκε θαη ζηε ζεκεξηλή ζχγρξνλε θνηλσλία. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη
θάπνηεο απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ πδξνπιάλνπ πέξαλ ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ.
χκθσλα κε άξζξν ηνπ αληηλαπάξρνπ (εα) Νίθνπ Κξπνλεξίηε ην πδξνπιάλν ζα κπνξνχζε λα
θαηέρεη κείδνλ εθηειεζηηθφ ξφιν ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο Διιάδνο. Δμαηηίαο ησλ
ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ην κέζν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί
απνηειεζκαηηθά Δπηηήξεζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ αλνηρηψλ πδάησλ γηα
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ. Αξρηθά δελ απαηηνχληαη
θνζηνβφξεο ππνδνκέο. Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε αζθαιψλ πδάηηλσλ πεδίσλ ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγία λαπηηθψλ βάζεσλ θαη κνλάδσλ ζηηο
πεξηνρέο απηέο, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πδξνπιάλσλ ζε λεζηά φπσο ε θχξνο (Σξεηο
Μπνχθεο), ε Λέξνο (Λαθθί), ε Λήκλνο (Μνχδξνο), Αλαηνιηθή Κξήηε (Κπξηακάδη), Γπηηθή
Κξήηε
(νχδα),
δίλεη
επηρεηξεζηαθά
πιενλεθηήκαηα
ζηηο
επηρεηξήζεηο
παξαθνινχζεζεο, αλαγλψξηζεο, ζηνρνπνίεζεο, ζηελ έξεπλα θαη ηε δηάζσζε, ζηελ
κεηαθνξά θξίζηκσλ πιηθψλ θιπ.
Δπηπιένλ, ην θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ. Δηδηθά ζηα
ζέκαηα ζπληήξεζεο ιφγσ ηεο απιφηεηαο ησλ θηλεηήξσλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη απηή
κπνξεί λα παξέρεηαη κε αζθάιεηα απφ ηελ ΔΑΒ.
Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ είλαη κηθξήο δηάξθεηαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ
κηθξψλ αεξνζθαθψλ, πνπ ρξνληθά δελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο.
Δπηπξφζζεηα, ε ηαρχηεηα θαη ε αληίζηνηρε θάιπςε απνζηάζεσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ
ειηθνπηέξσλ ελψ θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ησλ ειηθνπηέξσλ. Οη
δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο εμαξηψληαη απφ ην ηχπν ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο.

Σέινο, αζθάιεηα πηήζεσλ είλαη πςειή, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή δεδνκέλα ελψ αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη παξέρεη δπλαηφηεηα απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο θαη απφ αεξνδξφκηα,
γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ κεηαθνξά εμνπιηζκέλσλ εηδηθψλ
δπλάκεσλ ζε λεζίδεο.
Εικόνα 4-6 Σο υδροπλάνο ςτθν επιτιρθςθ των καλαςςίων ςυνόρων

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.militaire.gr/)

4.2.1.2

Αζθάιεηα πδξνπιάλσλ

Τπάξρεη κηα θνηλή αληίιεςε φηη ηα κηθξά ή ειηθνθφξα αεξνζθάθε είλαη ιηγφηεξν αζθαιή
απφ ηα κεγαιχηεξα θαη αεξησζνχκελα αεξνζθάθε. Απηή ε θνηλή ιαλζαζκέλε άπνςε
επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ.
Εικόνα 4-7 Τδροπλάνο και αςφάλεια

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.travelpulse.com/)

Υξήδνληαο κηαο πην εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο θαη κε δηάζεζε λα εμεηαζηεί απηή ε
αληίιεςε, ηέζεθε ε εξψηεζε ζε εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ, γηα ηεο αλάγθεο ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αλαθνξηθά κε ην ηη ηχπνπ αεξνζθάθε ζα πξνηηκνχζαλ νη
επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθδξνκήο ηνπο (βι 6.3.6.4). Σνλ
θάζε ηχπν αεξνζθάθνπο ζπλφδεπε θαη κία ηηκή θφζηνπο εηζηηεξίνπ. Μάιηζηα γηα ην κεζαίνπ
κεγέζνπο πδξνπιάλν δφζεθε ζπγθξηηηθά πςειφηεξε ηηκή απ‟ φηη γηα ην κεγάιν. Απηφ ζπλέβε
γηα δχν ιφγνπο:
A] Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη νη ηηκέο πξνέθπςαλ απφ ηελ εμίζσζε θφζηνπο πνπ πεξηγξάθεηαη
ζε επφκελν θεθάιαην. Γηα ην κεζαίν πδξνπιάλν ππνινγίζακε ην θφζηνο κε ην ίδην break
even (αξηζκφο θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ηα έζνδα απφ ηα εηζηηήξηα ηζνδπλακνχλ κε
ην θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ) αιιά κε θφζηνο πηήζεο κηθξφηεξν θαζψο δηαζέηεη έλα θηλεηήξα ελψ
ην κεγάιν αεξνζθάθνο δηαζέηεη δχν θηλεηήξεο, πξάγκα πνπ απμάλεη ην θφζηνο. Σα
πδξνπιάλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζαλ πδξνπιάλα αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ
ήηαλ ην de Havilland Canada DHC-3 Otter κεζαίνπ κεγέζνπο (9-11 ζέζεηο) θαη ην de
Havilland Canada DHC-6 Twin Otter κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο (19 ζέζεηο). ηελ πξάμε
αζθαιψο δελ ζα ηζρχεη απφιπηα απηή ε δηαθνξά ζηελ ηηκή σζηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο
εξψηεζεο παξνπζηάζηεθε ε επηινγή ηνπ κεγάινπ πδξνπιάλνπ κε κεγαιχηεξν θφζηνο
εηζηηεξίνπ. πσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξμε έλα πνζνζηφ
πνπ πξνηίκεζε λα θαηαβάιεη πςειφηεξν αληίηηκν εηζηηεξίνπ θαη λα ηαμηδέςεη κε κεγαιχηεξν
αεξνζθάθνο θαζψο φπσο δήισζε ζηηο δηα δψζεο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
αηζζάλεηαη πην αζθαιήο. Χζηφζν ε κεγάιε πιεηνςεθία επέιεμε πδξνπιάλν κε βάζε ηελ
ρακειφηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ.

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ κε
πδξνπιάλν.





Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 13 εηψλ πηήζεο κε πδξνπιάλν ζηηο ΖΠΑ (10+
εθαηνκκχξηα ψξεο πηήζεο) δηαπηζηψζεθαλ κφλν ηξεηο (3) ζπγθξνχζεηο κε πδξνπιάλν
θαη κφλν δχν (2) απφ απηέο νδήγεζαλ ζε ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην.
ηελ ίδηα δεθαεηή πεξίνδν κειέηεο ππήξραλ πάλσ απφ 12.000 ηξαπκαηηζκνί πνπ
αθνξνχζαλ ζθάθε.
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξφζθαηεο πεληαεηίαο, ηα ζθάθε ζπγθξνχζηεθαλ κε άιια
ζθάθε 11.144 θνξέο.

ηαλ ζπκβαίλνπλ αηπρήκαηα κε πδξνπιάλν, νη πην πηζαλέο αηηίεο είλαη νη εμήο:






Σερληθή βιάβε ιφγσ ειιηπνχο ηερληθήο δηαδηθαζίαο
Πξνζζαιάζζσζε κε εθηεηακέλνπο ηξνρνχο
Καθφο θαηξφο, θαηαηγίδεο
Γπαιηζηεξφ λεξφ
χγθξνπζε κε θάπνην βπζηζκέλν αληηθείκελν

Καηά ηε δεθαεηή πεξίνδν κειέηεο ππήξραλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
ψξεο πηήζεο κε πδξνπιάλα κε ζρεηηθά ιίγα αηπρήκαηα.
ηαλ ζπλέβεζαλ αηπρήκαηα, αθνξνχζαλ θπξίσο κφλν ηνπο επηβάηεο ηνπ πδξνπιάλνπ. Οη
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ πδξνπιάλσλ θαη άιισλ ζθαθψλ είλαη ηφζν ζπάληεο πνπ είλαη ζρεδφλ

απίζαλεο. Αθφκα θαη ζνβαξά αηπρήκαηα κε πδξνπιάλα παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά
επηβίσζεο ησλ επηβαηψλ. Απφ ηα 438 άηνκα πνπ ελεπιάθεζαλ ζε 195 αηπρήκαηα κε
πδξνπιάλν 335 ηξαπκαηίζηεθαλ ειαθξά ή θαζφινπ αθφκε θαη φηαλ ην αεξνζθάθνο είρε
ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ή νπζηαζηηθά θαηαζηξαθεί.
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αηπρεκάησλ δείρλνπλ επίζεο φηη ππάξρεη κηθξφο θίλδπλνο γηα ηηο
δνκέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πδαηνδξνκίσλ ή άιισλ αλεμάξηεησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν
γεγνλφο φηη ηα πδξνπιάλα είλαη πνιχ επέιηθηα φζνλ αθνξά ηηο ηνπνζεζίεο πξνζγείσζεο
κπνξεί επίζεο λα ην θαηαζηήζεη επίζεο πην αζθαιέο κέζν, ηδίσο φηαλ ππάξρεη νξζή θξίζε
ζηελ επηινγή ελφο ηφπνπ πξνζγείσζεο. Σν άξηζην πνζνζηφ αζθαιείαο γηα ην πδξνπιάλν
κπνξεί λα απνδνζεί επηπιένλ ζην γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πδξνπιάλσλ
ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.

4.2.1.3

Τδξνπιάλν θαη πεξηβάιινλ

Σα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ πδξνπιάλσλ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία. Ο αληίθηππνο
πνπ έρεη ε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνπιάλνπ ζην πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ πδάηηλσλ νδψλ
ζηα πδαηνδξφκηα, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο.
ε πξφζθαηε πεληαεηή κειέηε ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ πδξνπιάλσλ
ζηηο ΖΠΑ πνπ εθπνλήζεθε απφ ην ψκα Μεραληθψλ ηνπ ηξαηνχ (Army Corps of
Engineers), νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο πισηέο νδνχο ηεο ΖΠΑ, θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην πδξνπιάλν δελ έρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα αέξα, ηελ πνηφηεηα
λεξνχ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ άγξηα δσή, ηελ αιηεία θαη ηελ πδξνινγία. Μεξηθά
ζεκαληηθά ζεκεία ηεο ελ ιφγν έξεπλαο είλαη ηα εμήο:









H έιηθα ελφο πδξνπιάλνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην λεξφ θαη έηζη δελ ελνριεί ηε
ζαιάζζηα δσή, νχηε ζπκβάιιεη ζηε ζαιάζζηα ερνξχπαλζε.
Σα θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πδξνπιάλα δελ είλαη ηφζν κεγάια ζε κέγεζνο ψζηε
λα απνηεινχλ παξάγνληα γηα ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ.
Σα πδξνπιάλα δελ απνζεθεχνπλ ή εθθελψλνπλ θαχζηκα, πεηξέιαην ή ιχκαηα κέζα
ζην λεξφ ζε αληίζεζε κε άιια ζαιάζζηα ζθάθε.
Σα πδξνπιάλα δελ εθθξίλνπλ ην πεξηερφκελν ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζηε ζάιαζζα.
Σα πδξνπιάλα δελ ρξσκαηίδνληαη κε ηνμηθέο ξππαληηθέο βαθέο.
ε αληίζεζε κε ηα άιια ζαιάζζηα ζθάθε, ηα θαπζαέξηα απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ
πδξνπιάλνπ εθθελψλνληαη ζηνλ αέξα πνιχ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ φπνπ
δηαιχνληαη ρσξίο λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.
Σν θαχζηκν ησλ πδξνπιάλσλ δελ πεξηέρεη MTBE - έλα ηνμηθφ πξφζζεην πνπ
βξίζθεηαη ζηα θαχζηκα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηα θαχζηκα ησλ πινίσλ.

Εικόνα 4-8 Τδροπλάνο και περιβάλλον

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.pinnaclesresort.com.au/

„Έλα άιιν θεθάιαην πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
πδξνπιάλνπ είλαη ε ερνξχπαλζε. Ο ζφξπβνο ηνπ πδξνπιάλνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ
θαηεχζπλζε δηάδνζήο ηνπ. Ο κεγαιχηεξνο ζφξπβνο πνπ κπνξεί λα αθνπζηεί είλαη πιεπξηθά
ηνπ αεξνζθάθνπο θαη θάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο. Ο ζφξπβνο είλαη ζηαζεξφο
θαη είλαη ζχληνκνο θαη παξνδηθφο θαζψο εμαθαλίδεηαη ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα θαζψο ην
αεξνζθάθνο αλαρσξεί απφ ηελ πεξηνρή κε κία ηαρχηεηα ηεο ηάμεο ησλ 150 κηιίσλ / ψξα.
Καηά ηελ πξνζζαιάζζσζε θαη θαηά ηελ ελαέξηα θίλεζή ηνπ πδξνπιάλνπ, ην πνζνζηφ ηνπ
ζνξχβνπ είλαη ειάρηζην.
Ζ έληαζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ παξάγεη έλα πδξνπιάλν πξνζεγγηζηηθά ζεκεηψλεηαη ζηα 75dBA
ηελ ψξα πνπ ε έληαζε πνπ παξάγεη έλα ηαρχπινν ζθάθνο είλαη 65-95 dBA, έλα Jet Ski 110
dBA, ελψ έλα καρεηηθφ αεξνζθάθνο μεπεξλά ηα 120 dBA.
πγθεθξηκέλα, ζε έλα ηππηθφ εκπνξηθφ πδξνπιάλν, ην πνζφ ηνπ ζνξχβνπ πνπ παξάγεηαη
εηεζίσο είλαη ζρεδφλ 2,5 ψξεο ιηγφηεξν ζε ελέξγεηα ζνξχβνπ ζε έλα ρξφλν απφ απηή πνπ
παξάγεη έλα ζηξαηησηηθφ αεξνζθάθνο ζε έλα ιεπηφ.
Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ζηελ πξάμε φηη ην
πδξνπιάλν είλαη έλα θηιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα ζρεηηθά νηθνζπζηήκαηα κέζν.






Ο νξγαληζκφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ εζληθψλ πάξθσλ ησλ
ΖΠΑ (U.S. National Parks System) είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ρξήζηεο
πδξνπιάλσλ ζηνλ θφζκν θαζψο ζεσξεί ην πδξνπιάλν απαξαίηεην κέζν γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ πάξθσλ.
Ο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο Χθεαλψλ θαη ηεο Αηκφζθαηξαο ησλ ΖΠΑ (U.S. National
Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA) δηαζέηεη ζηφιν πδξνπιάλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα γηα βηνινγηθή εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο θαη έξεπλεο ζειαζηηθψλ. Ζ NOAA
είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ
πφξσλ ησλ ΖΠΑ.
Σα πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πνιεκηθφ Ναπηηθφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ πφξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα 1,252 ηεηξαγσληθά λαπηηθά κίιηα ηνπ
ζαιάζζηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηηο αθηέο ηεο άληα Μπάξκπαξα θαη εθηείλεηαη



έσο ηηο αθηέο ηεο Νφηηαο Καιηθφξληαο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ λαπηηθνχ ζε απηή
ηελ πεξηνρή είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ.
Σν ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθνινγηθά ζέκαηα ηεο πνιηηείαο ηεο Οπάζηγθηνλ
(Washington State Department of Ecology) ρξεζηκνπνηεί ηα πδξνπιάλα γηα ηε
δεηγκαηνιεςία πνπ αθνξά ηαθηηθέο κειέηεο γηα ηελ πνηφηεηα λεξνχ θαζψο ην
πδξνπιάλν είλαη ην κνλαδηθφ κέζν κεηαθνξάο (εμαηξνπκέλσλ ησλ θσπειαηηθψλ
βαξθψλ ηχπνπ θαγηάθ) πνπ δελ κνιχλνπλ θαζφινπ ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνπλ.

4.2.2 Ννκηθό πιαίζην
Έλα απφ ηα εκπφδηα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο ζηνλ ηνκέα
ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλν ζηε ρψξα καο ήηαλ ην ειιηπέο λνκηθφ πιαίζην ηνπ
παξειζφληνο. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ην ζέκα ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλν έρεη
απαζρνιήζεη ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία ηεο ρψξαο κε πνιιαπιά λνκνζρέδηα λα έρνπλ ςεθηζηεί
ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ψζηε λα ξπζκηζηεί λνκηθά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. ηελ παξνχζα
δηπισκαηηθή εξγαζία αλαιχεηαη ην λνκηθφ πιαίζην φπσο ηζρχεη κε ην λφκν ππ‟ αξηζκφλ 4663
„Ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλσλ επηθαλεηψλ, ξπζκίζεηο
κεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο‟ πνπ ςήθηζε ε Βνπιή θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο
θπβεξλήζεσο ηε 12ε Φεβξνπαξίνπ 2020.

Γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα πδαηνδξφκην απαηηείηαη ε απφθηεζε «Άδεηαο ίδξπζεο
πδαηνδξνκίνπ». Γειαδή ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν ελέξγεηεο
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ.
Αληίζηνηρα γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα πδαηνδξφκην απαηηείηαη «Άδεηα ιεηηνπξγίαο
πδαηνδξνκίνπ». Σεο άδεηαο δειαδή πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαη επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ,
εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί θαη είλαη ζε ηζρχ άδεηα ίδξπζεο πδαηνδξνκίνπ, έρεη νινθιεξσζεί ε
θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη έρεη πξνζηεζεί ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο
ηνπ πδαηνδξνκίνπ.
Πξνο ην παξφλ, ε δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ
Διιάδα είλαη πνιχ κεγάιε θαη πνιχπινθε ιφγσ ησλ δηαθφξσλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, φπσο
νη ιηκεληθέο αξρέο, ε αεξνπνξία, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θιπ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη

επηπξφζζεηα πξνβιεκαηηθή ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ πνπ λα δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηε ρψξα καο. Αλάινγα κε ηνπο εηδηθνχο
θαλφλεο κηαο ρψξαο ή ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, πνιιά πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ
απφ αλεμάξηεηεο νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ. Οξηζκέλα ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ζαλ
πηζηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο ή έξεπλα γηα ηα επίπεδα ερνξχπαλζεο θαη
νξηζκέλα ζρεηίδνληαη κε θπθινθνξηαθά δεδνκέλα απφ ηελ ππάξρνπζα θαη κειινληηθή
θαηάζηαζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ.
Δάλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ζηαζκφο θαπζίκνπ, απαηηνχληαη πξφζζεηεο πηζηνπνηήζεηο.
Δπηπιένλ, ζε θαλέλα ιηκάλη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα
πδαηνδξφκηα φπσο ηεξκαηηθά, πεδνγέθπξεο, πισηήξεο ή δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θνξείο
εθκεηάιιεπζεο ησλ πδαηνδξνκίσλ πξέπεη πξψηα λα ηα νηθνδνκήζνπλ θαη έπεηηα λα ηα
δηαρεηξηζηνχλ.
Εικόνα 4-9 Νομικό πλαίςιο

πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.kent.ac.uk/

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ πδαηνδξνκίσλ απφ ην πξψην θηφιαο βήκα
ηεο θαηαζθεπήο ηνπο απνθηνχλ νη ηδηψηεο επελδπηέο κε ην λέν λνκνζρέδην «Ίδξπζε,
ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλσλ επηθαλεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ ππνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, κε ζηφρν ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ
πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα. Σν ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε 29 άξζξα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πδαηνδξνκίσλ ζε ιηκάληα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ
έρνπλ παξαρσξεζεί ζε ηδηψηεο), ιίκλεο, καξίλεο, Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΟΣΑ), αθφκε θαη ζε ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα.
Σα βαζηθά ζεκεία πνπ εηζάγεη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην (λ.4568/2018) αθνξνχλ:


ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο θαη εληαίαο «άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο»
πδαηνδξνκίνπ δηαηεξψληαο ηε δπλαηφηεηα αδεηνδφηεζεο ζε δχν ζηάδηα ηνπ










ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ήηνη ηε ρνξήγεζε «άδεηαο ίδξπζεο» θαη ηε
ρνξήγεζε «άδεηαο ιεηηνπξγίαο»,
ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο «άδεηαο ίδξπζεο» πδαηνδξνκίνπ φρη κφλν ζε δεκφζην
θνξέα αιιά θαη ζε ηδησηηθφ θνξέα,
ηελ έθδνζε «άδεηαο ίδξπζεο» πδαηνδξνκίνπ ρσξίο ηελ απαίηεζε επηζεψξεζεο, ψζηε
ν ελδηαθεξφκελνο κε ηελ απφθηεζε απηήο λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
λφκν ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ,
ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο πδαηνδξνκίνπ θαη ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο
(καξίλεο, θαηαθχγηα θαη αγθπξνβφιηα), Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΟΣΑ) θαη ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα,
ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ πδαηνδξνκίνπ φρη κφλν
απφ ηελ ΤΠΑ αιιά θη απφ άιινπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ,
ζηε ζπγθξφηεζε νιηγνκεινχο Δπηηξνπήο Τδαηνδξνκίσλ γηα επηζεσξήζεηο
πδαηνδξνκίσλ.

Οη αιιαγέο ζην λέν λνκνζρέδην ζηνρεχνπλ αθελφο ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ -βάδνληαο δπλακηθά ζην παηρλίδη ηδηψηεο επελδπηέο θαη αθεηέξνπ ζηελ
απινχζηεπζε θαη ζηελ επηηάρπλζε ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ
πδαηνδξνκίσλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα ζεκαηνδνηήζεη απηφκαηα
ηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ, πνπ ζα εκπινπηίζεη ην ηνπξηζηηθφ
πξντφλ ηεο Διιάδαο θαη ζα εμππεξεηήζεη ηελ θαιχηεξε δηαζχλδεζε ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο
κε απνκαθξπζκέλνπο θαη φρη κφλν πξννξηζκνχο, εμέιημε ε νπνία έρεη ήδε αλαδσππξψζεη ην
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, κε ηηο πξψηεο πηήζεηο λα ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζηελ άλνημε ηνπ
2020. ηφρνο είλαη λα ςεθηζηεί άκεζα ην λέν πιαίζην, ην νπνίν ζα άξεη ηα φπνηα θσιχκαηα,
απινπνηψληαο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη επηηαρχλνληαο πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ
πδαηνδξνκίσλ ζε φιε ηε ρψξα. ην πιαίζην απηφ, κάιηζηα, ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα
ππήξμε ζεηξά επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο λα επηζεκαίλνπλ φηη ην λέν λνκνζεηηθφ
πιαίζην θηλείηαη ζηε «ζσζηή θαηεχζπλζε». Σελ ίδηα ζηηγκή, ε θηλεηηθφηεηα πνπ
θαηαγξάθεηαη ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν έρεη θέξεη θαη πάιη ζην πξνζθήλην Έιιελεο θαη μέλνπο
επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ επελδπηηθά ζηελ
αγνξά ησλ πδαηνδξνκίσλ, αλαιακβάλνληαο πηεηηθφ έξγν ησλ πδξνπιάλσλ, θαη κεξηθνί εθ
ησλ νπνίσλ θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηα πξψηα δξνκνιφγηα ηελ άλνημε
ηνπ 2020.

4.2.3 Δπθαηξίεο
4.2.3.1

Οη λέεο ηερλνινγίεο

Σα λέα πιηθά, ηα λέα ζρέδηα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο επηηξέπνπλ ηε δηακφξθσζε
ησλ ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πδαηνδξνκίσλ. Ο επέιηθηνο ζρεδηαζκφο επηηξέπεη κηα
ζηαδηαθή κεγέζπλζε ηζνδχλακε κε ηελ επηρεηξεκαηηθή επέθηαζε.
Αμίδεη λα ιεθζεί ππφςε φηη έλα αεξνζθάθνο πνπ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαζψο πεξλάεη
απφ δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, δελ θεξδίδεη ρξήκαηα. Δπνκέλσο αλ κηα εηαηξία δηαζέηεη έλα
ζχγρξνλν ζηφιν πνπ δελ ζα ρξεηάδεηαη βαξηά ζπληήξεζε (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λέσλ
αεξνζθαθψλ έσο θαη δψδεθα ρξφληα κεηά ηελ αγνξά ηνπ) ζα πεηπραίλεη κεγάιε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ φρη κφλν θαηά ηε ζπληήξεζε ηνπ αεξνζθάθνπο αιιά θαη απφ ηε δεκηά
πνπ ζα απνθεχγεη εθφζνλ ρξεηαδφηαλ λα απνζχξεη ην αεξνζθάθνο γηα ζπληήξεζε. Άιια
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλα αεξνζθάθνο θαη ζπκβάινπλ ζηε κείσζε
ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο πνπ ηα εθκεηαιιεχεηαη είλαη ηα εμήο:


Γνκή ησλ αεξνζθαθψλ: Σα ζχγρξνλα αεξνζθάθε απνηεινχληαη θαηά κεγάιν
πνζνζηφ απφ αλζξαθνλήκαηα θαη άιια ζπλζεηηθά πιηθά, ειαθξχηεξα θαη
αλζεθηηθφηεξα απφ ην κέηαιιν. Διαθξχηεξα αεξνζθάθε κεηαθξάδνληαη ζε
ρακειφηεξν θφζηνο αλά πηήζε.



Μεραληθά ζπζηήκαηα: ζν πεξηζζφηεξα κεραληθά ζπζηήκαηα ππάξρνπλ ζε έλα
αεξνζθάθνο ηφζν πεξηζζφηεξε ζπληήξεζε απαηηείηαη θαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο
αλαδεηνχλ ζπζηήκαηα ρακειήο ζπληήξεζεο.



Ζιεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη φξγαλα: Σα πεξηζζφηεξα αεξνζθάθε δηαζέηνπλ πνιχ
εμειηγκέλα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη φξγαλα ψζηε λα κπνξνχλ λα πεηνχλ ζχκθσλα
κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο θαη λα κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κεγάιε ππθλφηεηα
αεξνζθαθψλ ζηνλ αέξα ζε κία αγνξά πνπ ζπλερψο κεγαιψλεη. Παξάδεηγκα ελφο
ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ απηφκαηνπ εμαξηψκελνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο (DSP).



πζηήκαηα πξφσζεο θαη θηλεηήξεο: Οη λένη θηλεηήξεο δηαζέηνπλ λέεο θαηλνηνκίεο
πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιε εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ αλά πηήζε.
πγθεθξηκέλα νη θηλεηήξεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο έξρνληαη λα επηδείμνπλ
εμνηθνλφκεζε ζηελ θαχζε θαπζίκνπ κέρξη θαη 15-20%, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ.

Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη εθδειψζεσλ κπνξνχλ επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο γηα θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα. Αμηνζεκείσην είλαη ην θέξδνο
πνπ δεκηνπξγνχλ απηά ηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρεξζαία αεξνδξφκηα.

Εικόνα 4-10 Πρότυπο μθτροπολιτικό υδατοδρόμιο

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 07/02/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://hellenic-seaplanes.com/el/)

4.2.3.2

Δπελδπηηθό ελδηαθέξνλ

Πέληε έσο ηψξα επηρεηξεκαηίεο θαη funds έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα
επελδχζεηο ζην πηεηηθφ έξγν ησλ πδξνπιάλσλ. Πξψηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο ειιεληθήο
εηαηξείαο K2 Smartjets Αλδξέαο Καξνηζηέξεο, ε εηαηξεία ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Τδαηνδξφκηα, κέζσ ηεο AirWaves. Ο
επηρεηξεκαηίαο ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε επαθέο κε μέλνπο επελδπηέο απφ
ηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνχ πνπ έρνπλ εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα θηλεζνχλ
επελδπηηθά ζηνλ ρψξν ησλ πδαηνδξνκίσλ.
Εσεξφ παξακέλεη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Διιελνκεμηθαλνχ Ρηθάξλην Φαξίαο-Νηθνιφπνπινπ,
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εδψ θαη ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο ΖΠΑ θαη θαίλεηαη
δηαηεζεηκέλνο λα κηζζψζεη δχν πδξνπιάλα πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ηηο πξψηεο πηινηηθέο
πηήζεηο ηνλ εξρφκελν Μάξηην ζην δίθηπν ηνπ Ηνλίνπ. Σελ είζνδφ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά
εμεηάδεη θαη έλα γεξκαληθφ επελδπηηθφ fund, ζην νπνίν κεηέρεη θαη έλαο απφ ηνπο πην
ηζρπξνχο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ηεο Γεξκαλίαο. Σν πξνζερέο δηάζηεκα, κάιηζηα, εθπξφζσπνο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί ηε ρψξα καο πξνθεηκέλνπ λα
εξεπλήζεη απφ θνληά ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάπηπμε
ησλ πδαηνδξνκίσλ. ε δηεθδίθεζε πδαηνδξνκίσλ βξίζθεηαη θαη ην βξεηαληθφ fund Petrichor,
κε ηνλ θ. Ησάλλε Υάζηθν, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ επελδπηηθνχ ζρήκαηνο, λα έρεη έξζεη
ήδε ζε επαθέο κε εθπξνζψπνπο Ληκεληθψλ Σακείσλ θαη Οξγαληζκψλ Ληκέλνο.
Δλεξγφ παξακέλεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ησλ δχν ηαπσληθψλ νκίισλ Setouchi
Holdings θαη Mitsui & Co. Οη δχν εηαηξείεο, κε δεδνκέλν φηη εμαγφξαζαλ ην πξνεγνχκελν
δηάζηεκα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο Quest, ηεο ακεξηθαληθήο θαηαζθεπαζηηθήο
εηαηξείαο πδξνπιάλσλ ηχπνπ Kodiak, έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα ζέινπλ λα απνθηήζνπλ ην
δηθφ ηνπο κεξίδην ζηελ ειιεληθή αγνξά.

4.2.4 Απεηιέο
4.2.4.1

Αληηδξάζεηο πεξηνίθσλ

Οη θχξηεο απεηιέο πξνέξρνληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ δεη θνληά ζηηο πεξηνρέο πνπ
πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί πδαηνδξφκην. Ζ αληίζεζε ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε λένπ
αεξνδξνκίνπ ή δηαδξφκνπ γηα αεξνζθάθε εδάθνπο είλαη γλσζηή, σζηφζν έλα πδαηνδξφκην
έρεη πνιχ κηθξφηεξν αληίθηππν ζηνλ πιεζπζκφ θαη ην πεξηβάιινλ εηδηθά εθφζνλ ηα
αεξνζθάθε είλαη ζχγρξνλα. Οη αληηδξάζεηο φκσο παξά ην δεδνκέλν απηφ, ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα ππάξρνπλ.
Εικόνα 4-11 Κφρια απειλι θ εναντίωςθ του κοντινοφ ςτο υδατοδρόμιο πλθκυςμοφ

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.employerlaborrelations.com/

4.2.4.2

Πεξηνξηζκνί ζνξύβνπ

Με ηε ζπλερή θαη ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο αεξνκεηαθνξέο ν πεξηνξηζκφο ηνπ
ζνξχβνπ είλαη ππαξθηφο κε πνιιέο εηαηξίεο λα απνζχξνπλ ηα παιαηφηεξα αεξνζθάθε
εμαηηίαο θαη ηνπ ζνξχβνπ. ηα πδξνπιάλα επεηδή δελ ππάξρεη ε ίδηα ηαρεία εμέιημε κε ηα
ζπκβαηηθά αεξνζθάθε θπξίσο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ κέζνπ ην ζέκα απηφ ιακβάλεηαη
πεξηζζφηεξν ππφςε.
Εικόνα 4-12 Περιοριςμοί κορφβου κατά το ςχεδιαςμό του ςτόλου

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 29/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.internationalairportreview.com/)

5

Δπηινγή δηαδξνκώλ θαη θνζηνιόγεζε ππεξεζηώλ

5.1

Δηζαγσγή

χκθσλα κε ηνλ Holloway θαη ην βηβιίν ηνπ „Straight and Level: Practical Airline
Economics‟, σο „ρεδηαζκφο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο‟ νξίδεηαη ε ηέρλε ηνπ ζρεδηαζκνχ
πηήζεσλ ζε φιν ην δίθηπν ψζηε λα παξέρνπκε ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ
ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο αμηψζεηο ηνπ αεξνκεηαθνξέα. Έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε απηφ ηνλ
νξηζκφ ε ιέμε „ηέρλε‟ πνπ δειψλεη φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ
επηζηήκε, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κπαίλεη ζηελ εμίζσζε ν παξάγσλ άλζξσπνο θαη έσο φηνπ
ζρεδηαζηεί ην ηειηθφ πξφγξακκα ησλ πηήζεσλ. Ο εχζηνρνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πηήζεσλ
είλαη κία παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα εμειίμεη ή λα ππνβαζκίζεη νηθνλνκηθά κηα αεξνπνξηθή
εηαηξία. Σν πξφγξακκα ησλ πηήζεσλ είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά ππνδειψλεη ζηελ
αεξνπνξηθή εηαηξία λα πεγαίλεη εθεί πνπ νη άλζξσπνη ζέινπλ, κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ζέινπλ
θαη ζηνπο ρξφλνπο πνπ ζέινπλ.
Εικόνα 5-1 Δίκτυο πτιςεων τθσ Aegean Airlines

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 04/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.airlineroutemaps.com/)

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ πηήζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ
ην ζεκείν φηη δελ ππάξρεη ην ηέιεην ζρέδην δηαδξνκψλ, πηήζεσλ θαη ζπρλνηήησλ γηα ηηο
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζρέδην κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζε
επίπεδν θεξδνθνξίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή, έλα άιιν ζρέδην θαιχηεξν σο πξνο ην
επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο επηβάηεο, ελψ έλα άιιν κπνξεί λα επηδέρεηαη ρακειφηεξνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο έλαο θαιφο ζρεδηαζκφο
δηαδξνκψλ θαη ζπρλνηήησλ κπνξεί εχθνια λα εμειηρζεί απφ έκπεηξα ζηειέρε κε ζεηξά
ζηνρεπκέλσλ επεκβάζεσλ ζε έλα ζρέδην-βάζε πνπ έρεη αξρηθά δεκηνπξγεζεί.

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαδξνκψλ θαη έπεηηα ε αμηνιφγεζε απηψλ επηιέγεη ηνπο
πξννξηζκνχο θαζψο θαη ηηο πηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, θαη αθνξνχλ έλα δεδνκέλν
ζηφιν, κε βάζε ηξία θξηηήξηα κε μερσξηζηή ζεκαζία ην θάζε έλα.
1. Οηθνλνκηθή ζεκαζία. Μία αεξνπνξηθή εηαηξία φπσο θαη θάζε εηαηξία δελ ζέιεη λα
ράλεη πφξνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή κηαο
δηαδξνκήο είλαη ε πξννπηηθή ηεο δηαδξνκήο λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία γηα ηελ
εηαηξία βξαρππξφζεζκα έλαληη ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ηνπ λα πάξεηο έλα
αεξνζθάθνο
απφ
κία
άιιε
δηαδξνκή.
2. Πξαθηηθή ζεκαζία. Λακβάλεη ππφςε ηνπο βαζηθνχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο κίαο
αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζεκαληηθφ ην αλ έρεη κία εηαηξία
δηαζπλδέζεηο κε άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πξννξηζκψλ
φπνπ
δελ
δηαζέηεη
ε
ελ
ιφγν
εηαηξία
θακία
ππνδνκή.
3. ηξαηεγηθή ζεκαζία: εκαληηθφ θνκκάηη ζηηο αεξνκεηαθνξέο θαη ζηηο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο είλαη ην θνκκάηη ηεο εηθφλαο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ
θφζκν θαη ηελ θνηλσλία. Πνιιέο θνξέο πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ζα πξέπεη κία
εηαηξεία λα πεηάεη πξνο έλα πξννξηζκφ αθφκα θαη εθφζνλ δελ είλαη άκεζα
θεξδνθφξνο γηα ηελ εηαηξία.
Γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν πνπ επηρεηξεί ε παξνχζα
δηπισκαηηθή εξγαζία ειήθζε ππφςε ε εκπεηξία πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη θαηαγξαθεί ζηελ
δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηηο ππάξρνπζεο ζπκβαηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο.
Σν πδξνπιάλν κε ην αεξνπιάλν δελ είλαη θαη δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληαγσληζηηθά
κεηαμχ ηνπο κέζα θαζψο παξά ηα φπνηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθέο γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπο δηαθνξέο. Μία κείδνλνο ζεκαζίαο δηαθνξά
είλαη απηή ηεο εκβέιεηαο ησλ πηήζεσλ. Σν αεξνπιάλν αθνξά κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο πηήζεηο
απ‟ φηη ην πδξνπιάλν θαζψο νη πηήζεηο κηθξήο εκβέιεηαο δελ ζπλάδνπλ κε ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. Λφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αεξνπιάλνπ κε ηηο
πνιπάξηζκεο επηβαηηθέο ζέζεηο, ην κεγάιν κέγεζνο αεξνπιάλσλ, ηελ ηαρχηεηα, ηελ
θαηαλάισζε-θφζηνο, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εκβέιεηα ησλ πηήζεσλ γηα
λα είλαη αληαγσληζηηθέο πξνηηκνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο κεγάιεο ρηιηνκεηξηθήο
απφζηαζεο άλσ ησλ 800 κηιίσλ, δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν πινπνηνχλ πεξηζζφηεξεο ψξεο
πηήζεσλ ηελ εκέξα. Αληίζεηα ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ηαρχηεηαο πνπ αλαπηχζζεη ην πδξνπιάλν
ζε ζρέζε κε ην αεξνπιάλν θαη ηνπ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ζέζεσλ, ην θφζηνο κηαο
πηήζεο κεγάιεο απφζηαζεο κε πδξνπιάλν είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο κηαο
πηήζεο κε αεξνπιάλν.
Σα ζηειέρε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηηο βαζηθέο απνθάζεηο
ζρεδηαζκνχ θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ:




ηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδξνκψλ
ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηφινπ
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πηήζεσλ θαη ησλ ζπρλνηήησλ

Σα εξσηήκαηα απηά αλαιχνληαη εθηελψο ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Δίλαη πξνθαλέο
φηη ηα ζέκαηα απηά δελ είλαη αλεμάξηεηα ην έλα κε ην άιιν θαζψο νη απνθάζεηο πνπ

ιακβάλνληαη γηα θάπνην απφ απηά επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη
λα ιεθζνχλ γηα θάπνην άιιν. Ζ θαιχηεξε δπλαηή απάληεζε φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ γηα
θάζε αεξνπνξηθή εηαηξία είηε απηή αθνξά ηηο ζπκβαηηθέο αεξνκεηαθνξέο είηε κεηαθνξέο κε
πδξνπιάλα είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαζψο ε θάζε εηαηξία πξέπεη λα επηρεηξεί λα πνπιάεη
φιεο ηηο δηαηηζέκελεο ζέζεηο ζε θάζε πηήζε. Αληίζεηα, απφ έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα πνπ
εκπνξεχεηαη πξντφληα ιηαληθήο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πνπιήζεη θάπνην πξντφλ αθφκα θαη
ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, γηα ηηο αεξνκεηαθνξέο άπαμ θαη κία ζέζε κείλεη άδεηα θαη δελ έρεη
πνπιεζεί φηαλ ην αεξνπιάλν απνκαθξπλζεί απφ ηελ πχιε, απνηειεί κηα πεγή θέξδνπο
ρακέλε γηα πάληα γηα ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία.
ια απηά ηα εξσηήκαηα επηρεηξεί λα απαληήζεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξνθεηκέλνπ
λα απνηειέζνπλ ηνλ άμνλα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα νδεγεζνχκε ζε θάπνηα πξφηαζε γηα ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα.

5.2

ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε δηαδξνκώλ

Ο ζρεδηαζκφο δηαδξνκψλ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εηζαγσγή απνηειεί ζεκειηψδε θαη
ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηηο πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ κεηαθνξψλ
κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο.
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδξνκψλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
1. δήηεζε αγνξάο κεηαμχ δηαδξνκψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνρηθφηεηαο)
2. Πξνβιεπφκελνη ρξφλνη αλαρψξεζεο / άθημεο (εμεηάδνληαο επίζεο ηηο πηήζεηο
αληαπφθξηζεο).
3. Σν θσο εκέξαο, θαζψο ηα πδξνπιάλα πεηνχλ κφλν κέξα
4. Πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο αεξνζθάθνπο, φπσο σθέιηκν θνξηίν / εκβέιεηα, δηαηάμεηο
αλεθνδηαζκνχ, πεξηνξηζκνί θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
5. Ρπζκηζηηθνί πεξηνξηζκνί φπσο ηα ιηκάληα εηζφδνπ.
6. Γηαζεζηκφηεηα πιεξψκαηνο (πεξηνξηζκνί ρξφλνπ ππεξεζίαο).
7. Απαηηήζεηο ζπληήξεζεο.

Σν δήηεκα απηφ κειεηά ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα πξέπεη κία αεξνπνξηθή εηαηξία λα
απαληήζεη ζε ηη πξννξηζκνχο ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ πηήζεηο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν
θεξδνθφξα ηα αεξνζθάθε. πγθεθξηκέλα είλαη δεηνχκελν λα πξαγκαηνπνηνχληαη πηήζεηο ζε
πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζα ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα πεηάμνπλ. ε
πξννξηζκνχο, δειαδή, φπνπ ππάξρεη πςειή δήηεζε. Αληίζεηα, δελ είλαη επηζπκεηέο πηήζεηο
ζε πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ην πιήζνο ηνπ θφζκνπ δελ ζα αληηζηνηρεί ζηα αεξνζθάθε πνπ
έρνπκε. Γηα παξάδεηγκα ζα απνηειεί ζπαηάιε πφξσλ έρνληαο εθαηφ άηνκα δηαζέζηκα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαδξνκήο φηαλ έρνπκε έλα αεξνζθάθνο δηαθνζίσλ ζέζεσλ
πξνγξακκαηηζκέλν λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην. Φαίλεηαη, ινηπφλ,
ακέζσο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παξάγνληα απηνχ κε ηελ απφθαζε γηα ην ηη ηχπνο
αεξνζθάθνπο ζα επηιεγεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο.

ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εμεηάζηεθαλ ηξηψλ εηδψλ εκεξήζηεο εθδξνκέο.


Σν See&stop είλαη ην είδνο ηνπ εθδξνκηθνχ ηαμηδηνχ, ην νπνίν εληφο κηαο εκέξαο
ηαμηδεχεη ζε πιείνλεο πξννξηζκνχο νχησο ψζηε λα δχλαηαη ν ηαμηδηψηεο λα
επηζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ δχν ηνπνζεζίεο θάλνληαο ζηάζεηο κε ην πδξνπιάλν



Σν Sight-seeing είλαη ην είδνο ηνπ ηαμηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη
ηαμηδηψηεο δηαζέηνπλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πάλσ απφ ηηο νπνίεο
πεηάεη ην πδξνπιάλν, παξακέλνληαο θαζήκελνη ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπο ζέζεηο, ρσξίο
ζηάζε.



Σν Aller-retour είλαη ην είδνο εθδξνκήο, ην νπνίν είλαη ην ίδην κε ην See&stop, απιά
έρεη έλα πξννξηζκφ. πλεζίδεηαη απηφο ν πξννξηζκφο λα είλαη πφιεηο, ψζηε ν
επηζθέπηεο λα έρεη πνιιά κέξε λα πεξηεγεζεί έσο ην ηέινο ηεο εκέξαο πνπ ζα
γπξίζεη πάιη κε ην πδξνπιάλν ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ.

ζνλ αθνξά ηνπο πξννξηζκνχο νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ιήθζεθαλ νη
δεκνθηιέζηεξνη απφ πξνεγνχκελε έξεπλα πνπ είρε γίλεη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο απφ ηνλ
θνηηεηή Παγσλάθε Μελά θαη ηελ εξγαζία κε ηίηιν „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ
πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα: Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟ (Ραράρτθμα Δ)

Κόζηε κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο

5.3

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο βιέπνπλ ηα αεξνζθάθε σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξάγνπλ
έζνδα, κε ηελ ηηκή λα επηθεληξψλεηαη ζε «ηηκή αλά ζέζε». Οη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο δελ
είλαη πιένλ πξφζπκεο λα δερηνχλ ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηηο λέεο γεληέο
αεξνζθαθψλ πνπ εθηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο απνζηνιέο κε απηέο πνπ αληηθαζηζηνχλ.
Δπηπιένλ, ζήκεξα, δελ ππάξρεη ε λννηξνπία πνπ ζέιεη ηηο εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ πςειφ
επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ φκσο θνζηίδεη αθξηβά. Αληηζέησο, πξνζπαζνχλ φζν κπνξνχλ λα
κεηψλνπλ ηηο δαπάλεο κέρξη ην βαζκφ πνπ δελ ππνβαζκίδνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Οη ζηξαηεγηθνί αεξνκεηαθνξείο επηκέλνπλ ηψξα ζε κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ δηαηηζέκελνπ
θεθαιαίνπ ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ απφδνζεο επηπιένλ εζφδσλ ζε κηα επνρή κείσζεο ησλ
απνδφζεσλ. Οη δαπάλεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηέο αλάινγα κε ηελ πεγή θαη ηνλ
πξννξηζκφ ηνπο, αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο
ινγηζηηθέο κεζφδνπο.
Ζ αεξνπνξηθή παξαγσγή κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά ν ζπλεζέζηεξνο
ηξφπνο είλαη αλά αξηζκφ ησλ ζέζεσλ.
Σν θφζηνο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ηελ
θνζηνιφγεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζε κία αεξνπνξηθή εηαηξεία. Ζ ηηκή ελφο εηζηηεξίνπ ή αιιηψο
ηα κέζα έζνδα ηεο εηαηξείαο αλά ρηιηφκεηξν επηβάηε πξέπεη λα αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ην
κέζν θφζηνο αλά ρηιηφκεηξν πηήζεο αλά επηβάηε.
Ζ βαζηθή ζχλζεζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ αεξνκεηαθνξέα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:



Άκεζν θφζηνο ιεηηνπξγίαο (DOC)
Έκκεζεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο (IDOC)

Ζ ICAO νξίδεη ηα άκεζα ιεηηνπξγηθά έμνδα (DOC) σο ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα


ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο (κηζζνί θαη έμνδα ηνπ πιεξψκαηνο πηήζεο, θαχζηκα
αεξνζθαθψλ, αζθάιεηεο αεξνζθαθψλ, ελνηθηάζεηο αεξνζθαθψλ, θαηάξηηζε
πιεξψκαηνο πηήζεο θαη δηάθνξα άιια έμνδα πηήζεο),



έμνδα ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη απφζβεζεο (αεξνζθάθε, απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο
εδάθνπο θαη ζπλαθή ηδηνθηεζία).

Οη εηαηξείεο θαη νη αλαιπηέο ππνδηαηξνχλ πεξαηηέξσ ηα άκεζα ιεηηνπξγηθά θφζηε (DOC) ζε


ζηαζεξά (πεξηιακβάλνληαη νη κηζζνί πιεξψκαηνο πηήζεο, ελνηθηάζεηο αεξνζθαθψλ,
ησλ αζθαιίζεσλ θαη ηεο επηβάξπλζεο ζπληήξεζεο



θαη κεηαβιεηά (εληάζζνληαη ηα θαχζηκα, ην πιήξσκα πηήζεο θαη άιια έμνδα πνπ
αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ θηλεηήξα.

ηα ζηαζεξά θφζηε πνπ θαζνξίδνληαη σο ζηαζεξέο, ελψ ζηα κεηαβιεηά εληάζζνληαη ηα
θαχζηκα, ην πιήξσκα πηήζεο θαη άιια έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε ηνπ αεξνζθάθνπο
θαη ηνπ θηλεηήξα.
Σα έκκεζα ιεηηνπξγηθά έμνδα (IDOC) νξίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ρξήζε ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ηνπ πδαηνδξνκίνπ, ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα έμνδα
κεηαθνξάο επηβαηψλ, ε ηξνθνδνζία, ε αζθάιεηα, ηα δηνηθεηηθά έμνδα θαη άιια ιεηηνπξγηθά
έμνδα.

5.3.1 ηαζεξά θόζηε
ηαζεξφ θφζηνο είλαη ην θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα
κεηαβιεζνχλ βξαρπρξφληα θαη παξακέλεη ζηαζεξφ γηα κία επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ
φγθν ηεο παξαγσγήο ηεο. Ζ επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ππνζηεί απηφ ην θφζηνο αθφκα
θη αλ δελ παξάγεη ηίπνηα. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα βαζηθφηεξα απφ ηα ζηαζεξά θφζηε πνπ
κπνξεί λα επσκηζηεί κία αεξνπνξηθή εηαηξεία κε πδξνπιάλα. Σα ζηαζεξά θφζηε κηαο
αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ζπγθεληξσηηθά είλαη ηα εμήο:











Δλνηθηάζεηο
Αζθάιηζε
Σέιε πδαηνδξνκίνπ
Δλνηθίαζε ππφζηεγνπ
Μηζζνδνζία ηνπ πιεξψκαηνο πηήζεο
Δηήζηα επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε
Πιεξψκαηα θακπίλαο
Πξφβιεςε γηα αλαθαίληζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θακπίλαο επηβαηψλ
Κφζηνο θεθαιαίσλ
Άιια θφζηε, δηαρείξηζε, ακνηβέο, έγγξαθα θ.ιπ.

Δλνηθηάζεηο
Δάλ κηζζσζνχλ αεξνζθάθε κε ηε κέζνδν leasing, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ κεληαίεο ή
ηξηκεληαίεο δφζεηο κίζζσζεο αληί ηεο απφζβεζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θφζηνο θεθαιαίνπ.
Αζθάιηζε
Ζ αζθάιηζε αλαιπηηθφηεξα ζπκπεξηιακβάλεη:










Σελ απψιεηα ή δεµία νπνηνπδήπνηε πινίνπ ή ζθάθνπο ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ
ηε θξνληίδα, επνπηεία ή έιεγρν ηνπ αζθαιηδνκέλνπ µε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε
εξγαζίαο πάλσ ζε απηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηήζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ιηµέλα εληφο ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε εξγαζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δνθηκαζηηθψλ πηήζεσλ.
Απψιεηα ή δεµία θνξηίνπ, εμνπιηζκνχ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ επί ησλ πινίσλ ή
ζθαθψλ πνπ έρνπλ εθθνξησζεί ή φρη απφ απηά.
Αλέιθπζε, κεηαθίλεζε λαπαγίνπ
Απψιεηα ή δεµία ζε πεξηνπζία ηξίηνπ πνπ έρεη ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ επηζθεπήο πνπ εθηειεί ν αζθαιηδφκελνο.
Απψιεηα ή δεµία πνπ ζα δηαπηζησζεί εληφο 6 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο πξνθχπηνπζαο απφ ειαηησκαηηθφ ζρεδηαζκφ (faulty design).
Θάλαηνο ή ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ.
Δπέθηαζε θάιπςεο ζε µέιε πιεξσκάησλ απαζρνινχκελα θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ
αζθαιηδφκελνπ.
Ρχπαλζε ή κφιπλζε ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.

Απηφ βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηηο ηηκέο ηεο Lloyds ζηελ αγνξά θαη ζηελ αμία ηνπ ηδίνπ ηνπ
αεξνζθάθνπο. Ζ θάιπςε γηα ηελ πεξίπησζε πνιέκνπ απαηηείηαη επίζεο γηα ην αεξνζθάθνο
ελψ είλαη βέβαην φηη νη νλνκαδφκελεο ρψξεο ηεο ζεκεξηλήο εκπφιεκεο δψλεο κπνξεί λα
απνθιείνληαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ εθηφο εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία κε ηνλ
αζθαιηζηή.
πλδπαζκέλε αζθάιηζε ηξίησλ
Καιχπηεη επηβάηεο, απνζθεπέο θαη επζχλε ηξίηνπ κέξνπο. Πνιιέο εηαηξίεο αεξνζθαθψλ θαη
αεξνιηκέλεο ή θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζεζπίδνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θάιπςεο απφ ηξίηνπο.
Σέιε πδαηνδξνκίνπ
Σα ηέιε απηά είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα κε ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ, θαη
ζπλεζέζηεξα ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ αεξνζθαθψλ θαη ηε θχζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
ιεηηνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αεξνζθαθψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρνξήγεζεο αδεηψλ, αλζξψπηλνπο πφξνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ,
ηα πξφηππα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηελ επίβιεςε, ζρεδηαζκφ ηεο πηήζεο θαη ην ρξφλν ηεο
πηήζεο, ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δλνηθίαζε ππόζηεγνπ
Γηαπξαγκαηεχζηκν θφζηνο, αλάινγα κε



ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ζην πδαηνδξφκην
ην κέγεζνο ηνπ αεξνζθάθνπο, ην νπνίν θαηά θαλφλα ππνινγίδεηαη θαηά βάξνο, θαη



αλ πξνβιέπνληαη πξφζζεηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ζπληήξεζε ή ρεηξηζκφο).

Θα πεξηιακβάλεη ξπκνχιθεζε απφ θαη απφ ππφζηεγν θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο
ζην βαζηθφ αεξνδξφκην.
Μηζζνδνζία ηνπ πιεξώκαηνο πηήζεο
Παξάγνληαο θφζηνπο πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο αεξνκεηαθνξείο
θαζψο θαη απφ δηάθνξεο άιιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη έμνδα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θάζε λένπ πηιφηνπ ή κεραληθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη.
Κάζε πηιφηνο πέξα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πηήζεσλ,
δηθαηνχηαη απνδεκηψζεηο γηα άδεηα, εθπαίδεπζε θαη αζζέλεηα, Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ θαη
θάπνηνη πεξηνξηζκνί βάζεη ησλ νπνίσλ έλαο ηππηθφο πηιφηνο πδξνπιάλσλ δελ ζα πξέπεη λα
πεηάεη πάλσ απφ 600 ψξεο εηεζίσο (ην κέγηζην επηηξεπφκελν είλαη γεληθά 100 ψξεο αλά κήλα
έσο ην έσο 1000 ψξεο εηεζίσο). Γηα θάζε έλα πηιφην ε πξφζζεηε επηβάξπλζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδνκάησλ, ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ηελ ηαηξηθή
αζθάιηζε θαη ηε ζηνιή κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 20-30% ηνπ κηζζνχ.
Δηήζηα επαλαιακβαλόκελε εθπαίδεπζε
Πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη θάζε πηιφηνο ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζε κηα θαηάιιειε
εθπαηδεπηηθή κνλάδα κε πξνζνκνησηή δχν θνξέο ην ρξφλν γηα εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ ζε απηή
ηε δαπάλε, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην
θέληξν εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηα έμνδα ηεο δηακνλήο γηα θάπνηεο εκέξεο.
Πιεξώκαηα θακπίλαο
Σα θαζήθνληα ηνπ πιεξψκαηνο θακπίλαο θαη ν ρξφλνο πηήζεο είλαη αλάινγα κε εθείλα ησλ
πηιφησλ ζε πεξίπνπ 600 ψξεο πηήζεο αλά έηνο. Οη πξφζζεηεο δαπάλεο είλαη παξφκνηεο θαη
πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα ππνινγίδνληαη ζην 20-30% ηνπ κηζζνχ.
Πξόβιεςε γηα αλαθαίληζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο θακπίλαο επηβαηώλ
Σα θαζίζκαηα, ηα ραιηά θαη νη ηαπεηζαξίεο απαηηνχλ ηαθηηθή θξνληίδα θαη πξνζνρή γηα λα
δηαηεξήζνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Μηα νηθνλνκηθή πξφβιεςε πξέπεη λα γίλεηαη πνπ λα αθνξά
ζηε ζπληήξεζε θακπίλαο.
Κόζηνο θεθαιαίσλ
Σν θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηρείξεζεο.
Σν θφζηνο ηνπ θεθάιαην εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Αλαθέξεηαη ζην θφζηνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εάλ ε επηρείξεζε ρξεκαηνδνηείηαη
απνθιεηζηηθά κε ίδηα θεθάιαηα ή κε ην θφζηνο ηνπ ρξένπο εάλ ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά
κέζσ δαλεηζκνχ. Πνιιέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ δαλείσλ θαη ηδίσλ
θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, θαη γη 'απηφ ζηηο εηαηξείεο, ην
ζπλνιηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν φισλ ησλ πεγψλ
θεθαιαίνπ, γλσζηφ σο ην ζηαζκηζκέλν κέζν θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ (WACC).
Άιια θόζηε, δηαρείξηζε, ακνηβέο, έγγξαθα θ.ιπ.

Μηα θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηα έμνδα γηα ηα είδε γξαθείνπ, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο,
ακνηβέο αδείαο, ηέιε εγγξαθήο αεξνζθαθψλ, εηήζηα ηέιε πηζηνπνίεζεο, εγρεηξίδηα θαη
δεκνζηεχζεηο, ζπλδξνκέο πινήγεζεο, απνζηνιέο αληαιιαθηηθψλ θαη κεηαθνξηθά, θ.ιπ.

5.3.2 Μεηαβιεηά θόζηε
Μεηαβιεηφ θφζηνο, ζε αληίζεζε κε ην ζηαζεξφ, είλαη ην θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ
ζπληειεζηψλ πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. Κάπνηα
απφ ηα βαζηθφηεξα κεηαβιεηά θφζηε κηαο εηαηξείαο κε πδξνπιάλα αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
πγθεληξσηηθά ηα κεηαβιεηά θφζηε είλαη ηα εμήο:











Καχζηκα
Κφζηνο ζπληήξεζεο
Αληαιιαθηηθά θηλεηήξσλ
Μέξε θαη αλαιψζηκα
Σέιε Πινήγεζεο
Σέιε πξνζγείσζεο
Σέιε επίγεηαο εμππεξέηεζεο
Catering, Έμνδα πιεξψκαηνο, Δπηθνηλσλία θιπ
Φφξνη
Πξφζηηκα γηα εθπνκπέο ξχπσλ

Καύζηκα
Σα θαχζηκα απνηεινχλ κία βαζηθή θαη κεγάιε δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε αεξνπνξηθή
εηαηξεία. Οη κεραλέο ησλ αεξνζθαθψλ θαίλε πεξηζζφηεξν θαχζηκν αλά ψξα, φζν κηθξφηεξε
είλαη ε πηήζε ή φζν βαξχηεξν είλαη ην αεξνζθάθνο. Χο εθ ηνχηνπ, ην θφζηνο θαπζίκνπ πνπ
ζα ιεθζεί ππφςε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα ζηαζεξφ κήθνο
ηαμηδηνχ ηππηθφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Γηα θάπνην κηθξφηεξν ηαμίδη ή γηα ηαμίδη κε
κεγαιχηεξν θνξηίν, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαπζίκνπ αλά ψξα ζα είλαη κεγαιχηεξν. Οη ηηκέο
ησλ θαπζίκσλ απμνκεηψλνληαη θάζε 14 εκέξεο, κε βάζε ηελ θαζαξή ηηκνιφγεζε ζε ζέζεηο
θιεηδηά (φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Ρφηεξληακ). Οη δεκνζηεπκέλεο ηηκέο θαπζίκσλ ησλ
αεξνδξνκίσλ δεκνζηεχνληαη γηα θάζε αεξνδξφκην, σζηφζν ππάξρνπλ επθαηξίεο κε
νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο πξνζθέξνληαο ην πιενλέθηεκα ησλ
ρχδελ ζπκβάζεσλ (φπσο κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιιαπιά
αεξνζθάθε).
Κόζηνο ζπληήξεζεο
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξνυπνινγίδνληαη κε βάζε ηελ εξγαην-ψξα ή ηελ αλαινγία πηήζεο
αλά ψξα αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ην κνληέιν, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ ειηθία ηνπ
αεξνζθάθνπο, ηνλ θχθιν ειέγρνπ, ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, ηε ρξήζεο θαη ηε γεληθή
θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξέα πνπ
αλαιακβάλεη ηελ ζπληήξεζε, ηφζν γηα ηνλ ηχπν αεξνζθάθνπο φζν θαη γηα ηελ επηκέξνπο
κνλάδα. Θα ζεσξνχζακε έλα αμηφπηζην κέγεζνο
γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο
αεξνζθαθψλ πνπ ζπληεξνχληαη απφ έκπεηξνπο νξγαληζκνχο ζπληήξεζεο ην αεξνζθάθνο λα
απαηηεί πξφβιεςε κεηαμχ 2,0 θαη 5,0 εξγαηνψξεο αλά ψξα πηήζεο.
Αληαιιαθηηθά θηλεηήξσλ

Καλνληθά βαζίδνληαη ζε ζπκβάζεηο «ηζρχνο αλά ψξα» γηα θάζε θηλεηήξα ρσξηζηά.
Πεξηιακβάλεη εμαξηήκαηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο δσήο θηλεηήξα. πνπ απαηηείηαη ζα
πξέπεη επίζεο λα πξνβιεθζεί ε γεληθή επηζθεπή ηνπ αλαζηξνθέα ψζεο, πνπ δελ θαιχπηεηαη
απφ ην ζρέδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα.
Μέξε θαη αλαιώζηκα
Έλαο ππνινγηζκφο θφζηνπο αλά ψξα γηα εμαξηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξέλσλ θαη
ησλ ειαζηηθψλ. Καηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ αεξνζθάθνπο σο έκπεηξν ζηελ ππεξεζία,
πξνζαξκνζκέλν γηα ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, ην κήθνο δηαδξφκνπ θαη ηηο επηθάλεηεο.
Σέιε Πινήγεζεο
Υξεψλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ελαέξηαο θπθινθνξίαο ηεο θάζε ρψξαο θαη απφ νξγαληζκνχο
παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδξνκήο. ηελ Δπξψπε, ηα ηέιε ζπιιέγνληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα
EuroControl εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο έλσζεο.
Σέιε πξνζγείσζεο
Υξεψλνληαη απφ ηα πδαηνδξφκηα γηα θάζε εθθφξησζε, κε βάζε ην βάξνο ησλ αεξνζθαθψλ.
Σνπηθά ηέιε, ηέιε θσηηζκνχ, ή ρξεψζεηο γηα πηήζεο εθηφο σξψλ, γηα ζφξπβν, αζθάιεηα
επηβαηψλ κπνξεί λα πξνζζέηνληαη.
Σέιε επίγεηαο εμππεξέηεζεο
Αθνξνχλ ζηηο εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επίγεηα εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ, ηε
δηαρείξηζε ησλ επηβαηψλ, ηελ ζπλνδεία κε εηδηθά νρήκαηα θαη ακαμίδηα, ηελ ρξήζε VIP
ζαινληψλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ αεξνιηκέλσλ θαη εμππεξέηεζεο
εδάθνπο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ρψξνπ ζηάζκεπζεο.
Catering, Έμνδα πιεξώκαηνο, Δπηθνηλσλία θιπ
Τπφςε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνθνδνζία ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ
πιεξψκαηνο αλάινγα κε ην κήθνο ηαμηδηνχ θαη ηνλ κέζν αξηζκφ ησλ επηβαηψλ θαζψο επίζεο
θαη ην μελνδνρείν ηνπ πιεξψκαηνο, ηα γεχκαηα θαη ηηο κεηαθνξέο θαη θάπνηα έμνδα καθξηά
απφ ηε βάζε θαη νη ηνπηθέο επηθνηλσλίεο. ζνλ αθνξά ηα πδξνπιάλα δεδνκέλνπ φηη
απνηεινχλ πεξηθεξεηαθφ κέζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνθχπηεη κηθξφηεξν κέξνο γηα απηή
ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο.
Φόξνη
ΦΠΑ θαη άιινη θφξνη θαηαλάισζεο ηζρχνπλ ζε πνιιά δηθαηνδνζίεο ζε νξηζκέλεο ρξεψζεηο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηα αεξνζθάθε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο.
Πξόζηηκα γηα εθπνκπέο ξύπσλ
χκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία ηεο ΔΔ πνπ αθνξά ηηο εθπνκπέο ξχπσλ ελζσκαηψλεη θαη ηα
αεξνζθάθε, ζε πξφζηηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπνκπέο CO2. Αλ θαη απηφ θνζηίδεη ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεσζεί ζηνλ επηβάηε σο ζπκπιεξσκαηηθή εηζθνξά.

5.3.3 Έκκεζα θόζηε
Σα έκκεζα θφζηε αληηζηνηρνχλ ζην ινηπφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ζπλεπψο πεξηιακβάλνπλ
φια ηα αλαισλφκελα πιηθά πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη ζην παξαγφκελν πξντφλ θαζψο θαη φιε
ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην παξαγφκελν πξντφλ
αιιά θαη γηα άιια πξντφληα (έκκεζε εξγαζία). πγθεληξσηηθά ηα έκκεζα θφζηε γηα κία
αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη πδξνπιάλα είλαη ηα εμήο.







Μηζζνί Πξνζσπηθνχ δηνίθεζεο
Δλνηθηάζεηο γξαθείσλ
Σειεπηθνηλσλίεο
Ννκηθφ ηκήκα
Γηαθήκηζε
Αλαιψζηκα θαη Δμνπιηζκφο

Μηζζνί Πξνζσπηθνύ δηνίθεζεο
Οη κηζζνί απηνί ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηνπο
δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, ηε δηνηθεηηθή νκάδα θαη ην πξνζσπηθφ ζε άιια ηκήκαηα φπσο ην
ινγηζηηθφ, ην εκπνξηθφ, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ην ηκήκα πσιήζεσλ, ηελ ηερληθή ππεξεζία,
ππεξεζίεο εδάθνπο θαη ηα ηκήκαηα αζθαιείαο
Δλνηθηάζεηο γξαθείσλ
Ζ ελνηθίαζε γξαθείσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ γξαθείσλ ή αθφκα θαη πεξίπηεξα ή
θαηαζηήκαηα θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
ηεο εηαηξείαο. Απηά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ γξαθεία πσιήζεσλ ζε αεξνδξφκηα, ιηκάληα
θαη ηνπξηζηηθά θέληξα δηαθφξσλ πξννξηζκψλ.
Σειεπηθνηλσλίεο
Έλα ζπρλά ππνηηκεκέλν θφζηνο. Οη ηειεπηθνηλσλίεο πεξηιακβάλνπλ θηλεηά ηειέθσλα,
ζηαζεξά, ην Γηαδίθηπν, θαη κεξηθέο θνξέο βνεζήκαηα ξαδηνζπρλνηήησλ. Μπνξεί επίζεο λα
πεξηιακβάλεη άιιεο ηερλνινγίεο φπσο ηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ GPS θαη ηα ςεθηαθά
δεδνκέλα, φπσο ην ACARS (χζηεκα Γηεχζπλζεο θαη Αλαθνξάο Αεξνζθαθψλ).
Ννκηθό ηκήκα
Μηα εηαηξεία ρσξίο δηθεγφξνπο δελ κπνξεί λα ππάξρεη. Σα πάληα, απφ ηε ζχζηαζε, ηα λνκηθά
δεηήκαηα, κέρξη ηηο αγνξέο θαη ηηο κηζζψζεηο αεξνζθαθψλ, ηηο ζπκβάζεηο, ηηο εκπνξηθέο
ζπκθσλίεο αθφκε θαη δηαθσλίεο ή αμηψζεηο ζρεηίδνληαη κε ην λνκηθφ ηκήκα.
Γηαθήκηζε
ην πιαίζην ηεο εθζηξαηείαο κάξθεηηλγθ, απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα πάληα απφ ην
ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ζε πεξηνδηθά θαη ηελ ηειεφξαζε,
θνηλσληθά κέζα, ηζηνζειίδεο θαη πξνγξακκαηηζκφ εθδειψζεσλ. πλήζσο, έλα ν
δηαθεκηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο εγγξάθεηαη σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ (ζπλήζσο 5%)

Αλαιώζηκα θαη Δμνπιηζκόο
ζν νη εηαηξείεο κεγαιψλνπλ, πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ είλαη απαξαίηεην θαη έηζη ηείλεη λα
απμάλεηαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα αλαιψζηκα γξαθείνπ. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, είλαη ζπρλά
αλαγθαία θαη ε κεγέζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο.

Τπνινγηζκόο εμίζσζεο θόζηνπο πηήζεο κε πδξνπιάλν

5.4

Ζ εμίζσζε θφζηνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζηελ παξνχζα
δηπισκαηηθή ζα δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηελ εμίζσζε θφζηνπο πηήζεο κε πδξνπιάλν πνπ
δηακνξθψζεθε ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ
ζηελ Διιάδα Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟ πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ θνηηεηή
Παγσλάθε Μελά. ηελ εμίζσζε θφζηνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο έμη παξακέηξνπο:







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

Ζ εμίζσζε θφζηνπο εηζηηεξίνπ κηαο πηήζεο κε πδξνπιάλν φπσο πξνέθπςε απφ ηελ
δηπισκαηηθή „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα Δθαξκνγή ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟ είρε ηελ εμήο κνξθή:

(

)

[

(

)

πνπ,
ΚΦΠΑ:

ν θφξνο επί ηνπ λαχινπ

Κθαπζ:

ην θφζηνο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ

ΚL1:

ην θφζηνο ρξνλνκίζζσζεο (leasing) ηνπ αεξνπιάλνπ αλά ψξα πηήζεο

Κπηιφησλ:

ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ πηιφησλ

Κπδαη:

ην θφζηνο ησλ ηειψλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ

]

5.4.1 Αεξνπιάλα αλαθνξάο
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εμίζσζεο θφζηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν ηχπνη αεξνζθαθψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα δχν αεξνζθάθε πνπ πξνηίζεληαη θαη αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη δχν
βαζηθέο εηαηξίεο πνπ πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε απηφλ ηνλ θιάδν ζηε ρψξα καο. Σν
έλα είλαη ην 19ζέζην de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter θαη ην άιιν ην άιιν ην κεζαίνπ
κεγέζνπο 10ζέζην de Havilland Canada DHC-3 Otter.

5.4.1.1

de Havilland Canada DHC-3 Otter

Σν κνλνθηλεηήξην, ειηθνθφξν DHC-3 Otter ζρεδηάζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1951 απφ ηελ de
Havilland Canada σο κηα κεγαιχηεξε, ηζρπξφηεξε έθδνζε ηεο εμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο
ζεηξάο ηνπ DHC2 Beaver STOL. Ολνκάζηεθε "βαζηιηάο Beaver" θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη παξνκνηάζηεθε κε πξαγκαηηθφ "θνξηεγφ ελφο ηφλνπ" ζην ξφιν ηνπ "κηζνχ
ηφλνπ" ηνπ Beaver. [1]
Σν Otter έιαβε θαλαδηθή πηζηνπνίεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1952 θαη εηζήιζε ζηελ παξαγσγή
ιίγν αξγφηεξα. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα γεληθή δηακφξθσζε κε ηνλ Beaver, ν λένο, πνιχ
βαξχηεξνο ζρεδηαζκφο ελζσκάησζε κηα καθξχηεξε άηξαθην, κεγαιχηεξα θηεξά θαη πηεξχγηα
θαη ζηαπξνεηδή νπξά. Σα θαζίζκαηα ζηελ θχξηα θακπίλα επεθηάζεθαλ απφ έμη ζε 10 ή 11. Ζ
ηξνθνδνζία πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλαλ θηλεηήξα Pratt&Whitney R-1340 450 kW (600 hp).
Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Otter ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε γηα ρακειφηεξεο
ζηξνθέο ηνπ έιηθα θαη θαηά ζπλέπεηα ρακειφηεξε ηαρχηεηα αέξα. Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα
ήηαλ 28 volts D.C.
Σν Otter ρξεζίκεπζε σο βάζε γηα ην πνιχ επηηπρεκέλν κεηέπεηηα Twin Otter, ην νπνίν
δηαζέηεη δχν θηλεηήξεο PT-Turboprops απφ ηελ Pratt&Whitney Canada PT6.
Εικόνα 5-2 de Havilland Canada DHC-3 Otter

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://en.wikipedia.org/ )

Εικόνα 5-3 Κάτοψθ καμπίνασ επιβατϊν de Havilland Canada DHC-3 Otter

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.seatmaestro.com/)
Εικόνα 5-4 Καμπίνα επιβατϊν de Havilland Canada DHC-3 Otter

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.airliners.net/)

5.4.1.2

de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter

Σν de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, ην νπνίν θπθινθνξεί επί ηνπ παξφληνο σο
Βίθηλγθ DHC-6 Twin Otter, είλαη έλα θαλαδηθφ αεξνζθάθνο 19 επηβαηψλ STOL (Short
Takeoff and Landing) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ de Havilland Canada θαη ζήκεξα παξάγεηαη
απφ ηελ Viking Air. Οη δπλαηφηεηεο γηα ζχληνκε απνζαιάζζσζε θαη πξνζζαιάζζσζε, νη
δίδπκνη θηλεηήξεο κε ζηξνβηινθηλεηήξεο θαη ν πςειφο ξπζκφο αλφδνπ, ην θαηέζηεζαλ
επηηπρεκέλν αεξνπιάλν γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ.

Εικόνα 5-5 de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.airliners.net/)

Ζ αλάπηπμε ηνπ αεξνζθάθνπο μεθίλεζε ην 1964, κε ηελ πξψηε πηήζε ζηηο 20 Μαΐνπ 1965. Ζ
αληηθαηάζηαζε ηνπ κνλνχ θηλεηήξα DHC-3 Otter απφ δηπινχο θηλεηήξεο δηαηεξψληαο ηηο
γλσζηέο ηδηφηεηεο STOL ηεο DHC, ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιάκβαλαλ
πηεξχγηα δηπιψλ ζρηζκψλ θαη έιηθεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ κε ηα πηεξχγηα ζπλέβαιιαλ
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο ηνπ STOL. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζηξνβηινθηλεηήξα PT6A-20
ηεο εηαηξίαο Pratt&Whitney ηνπ Καλαδά 550 V (410 kW) ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960
θαηέζηεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ δίδπκνπ θηλεηήξα πην εθηθηή. Έλα ζχλνιν απφ αεξνζθάθε ηχπνπ
DHC-3 κε ηνλ θηλεηήξα εκβφισλ, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνπο δχν θηλεηήξεο PT6A-4 [5]
είρε ήδε πεηάμεη ην 1963. Γηα ηνπο ρεηξηζηέο, ε βειηησκέλε αμηνπηζηία ηνπ
ζηξνβηιναληηδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε βειηησκέλε απφδνζε ηεο δηακφξθσζεο κε δηπιφ
θηλεηήξα ηα θαζηζηνχλ ηα πιένλ δεκνθηιή πδξνπιάλα αθφκα κέρξη θαη ζήκεξα.
Εικόνα 5-6 Καμπίνα επιβατϊν de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 08/03/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://www.airplane-pictures.net/ )

Εικόνα 5-7 Κάτοψθ καμπίνασ επιβατϊν de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter

(πθγι: ανακτικθκε ςτισ 08/03/2020 από τθν ιςτοςελίδα: https://www.seatmaestro.com/)

5.4.2 Σν θόζηνο ησλ θαπζίκσλ (αλά ώξα πηήζεο)
πσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ, πνπ
θαηαλαιψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο (απφ ηελ απνζαιάζζσζε έσο ηελ
πξνζζαιάζζσζε). Σν θφζηνο απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ππνινγίδεηαη
αλά ψξα πηήζεο.
Σν twin Otter θαηαλαιψλεη 600Lbs/ hr ή αιιηψο 360Ltr /hr
Θεσξνχκε κία ηηκή θαπζίκνπ Κθαπζίκνπ=400 € / hr
ηελ αλακνξθσκέλε εμίζσζε θφζηνπο πνπ ζα θηηάμνπκε γηα απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία,
ζα ιάβνπκε επίζεο ππφςε, φηη γηα θάζε πηήζε ρξεηάδεηαη κία θαηαλάισζε θαπζίκνπ πεξίπνπ
5 επξψ γηα λα νδεγεζεί ην πδξνπιάλν ζην δηάδξνκν απνζαιάζζσζεο θαζψο θαη άιια 40
επξψ πνπ είλαη θαηά κέζν φξν ην θφζηνο θαπζίκνπ γηα ηελ απνζαιάζζσζε, πλεπψο, ζα
ζεσξήζνπκε ζηελ θαηλνχξηα εμίζσζε έλα επηπιένλ ζηαζεξφ θφζηνο γηα ηα θαχζηκα αλά
πηήζε Κ0,θαπζ= 5+40=45€.

5.4.3 Σν θόζηνο κηζζνδνζίαο ησλ πηιόησλ (αλά ώξα πηήζεο)
Οξίδεηαη σο ην θφζηνο ακνηβήο ηνπ θαζελφο εθ ησλ 2 πηιφησλ αλά ψξα πηήζεσο ηνπ
πδξνπιάλνπ, θαη ζα ζπκβνιίδεηαη: Κπηιφησλ. Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ πηιφησλ είλαη θαηά
κέζν φξν 9.000€ ηνλ κήλα κηθηά, θαη ηνπ ζπγθπβεξλήηε είλαη 3.500€ ηνλ κήλα κηθηά. Γηα λα
ππνινγηζηεί ην θφζηνο κίαο ψξα πηήζεο ζα ππνινγηζηνχλ 2,5 πιεξψκαηα. Με 40 ψξεο
εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα γηα θάζε έλαλ εξγαδφκελν, δειαδή πεξίπνπ 175 ψξεο αλά κήλα, εθ
ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη σο ψξεο πηήζεο ηα ¾ ηεο ψξαο, ζα πξνθχπηνπλ πεξίπνπ 132
ψξεο πηήζεο. Ζ κία ψξα πηήζεο ζα έρεη θφζηνο κηζζνδνζίαο πεξίπνπ
(9.000+3.500)/132=12.500/132=94,7€. Δπνκέλσο,
Κπηιφησλ=94,7€.

5.4.4 Σν θόζηνο ρξνλνκίζζσζεο (Leasing) θαη κεραλνινγηθήο
ζπληήξεζεο
Οξίδεηαη σο ην θφζηνο ρξνλνκίζζσζεο (Leasing): KL (αλά ψξα πηήζεο), ην νπνίν ην
δηαρσξίδεηαη ζε KL1: ην θφζηνο αλά ψξα πηήζεο, θαη ην K L2: ην θφζηνο ηεο κεραλνινγηθήο
ζπληήξεζεο αλά ψξα πηήζεο. Ηζρχεη:
KL =KL1 +KL2
Σα ζρεηηθά ζηνηρεηά θφζηνπο νξίδνληαη απφ εηαηξείεο Leasing αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ
ηζρχ ηεο κεραλήο ηνπ πδξνπιάλνπ. Ζ εηαηξεία Leasing θαηά θαλφλα παξέρεη θαη ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο ηνπ αεξνζθάθνπο, ηφζν γηα λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο, φζν θαη γηα λα είλαη
βέβαηε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Παξαηήξεζε: Θα κπνξνχζε λα είρε ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο δφζεο δαλείνπ θαη ηνπ
επηηνθίνπ γηα ηελ αγνξά ελφο πδξνπιάλνπ αληί ηεο κίζζσζεο Leasing. κσο, νη λενζχζηαηεο
αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα πξνηηκνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα
ρξφληα, ηελ απφθηεζε πδξνπιάλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ Leasing.
Θεσξνχκε εδψ ηελ απφθηεζε ηνπ αεξνζθάθνπο κε ηε κέζνδν Leasing.
Μέζε ηηκή απφθηεζεο αεξνζθάθνπο κε ηε κέζνδν Leasing είλαη 45.000€ ηνλ κήλα. Αλ
ζέινπκε λα ην αλαγάγνπκε ζε ψξα πηήζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη ψξεο πηήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη αλά κήλα. Με 26 εκέξεο αλά κήλα λα πξαγκαηνπνηεί έλα πδξνπιάλν θαη
θαηά κέζν φξν 8 ψξεο αλά εκέξα θαζαξέο ψξεο πηήζεο, πξνθχπηνπλ 208 ψξεο πηήζεο αλά
κήλα.
Δπνκέλσο, ε ψξα πηήζεο ζα θνζηίδεη πεξίπνπ ην Leasing, KL1 = 45000/208=216€
Σν θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ππνινγηζηεί (rule of thump) σζηφζν
ζεσξνχκε θάζε άλακκα ηνπ θηλεηήξα είλαη 50 € Υ2 θηλεηήξεο = 100 €.
Δπνκέλσο ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο ππνινγίδεηαη σο KL2 = 100€ γηα θάζε πηήζε.

5.4.5 Ο θόξνο επί ηνπ λαύινπ
Οξίδεηαη σο ν θφξνο πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο ζην λαχιν ηεο θάζε πηήζεο θαη ηζνχηαη κε ην
ηέινο θνξνιφγεζεο ηνπ πδαηνδξνκίνπ αλά πηήζε. πκβνιίδεηαη:
ΚΦΠΑ =(100+ΦΠΑ)%. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά εηζηηήξην ζα είλαη 5% ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ εηζηηεξίνπ, δειαδή ΦΠΑ=5%=0,05, επνκέλσο ΚΦΠΑ =105%.

5.4.6 Σα ηέιε ηνπ πδαηνδξνκίνπ
Σα ηέιε ηνπ πδαηνδξνκίνπ ρσξίδνληαη ζε ηέιε πξνζζαιάζζσζεο, ηέιε παξακνλήο θαη ηέιε
ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πηήζεσλ.
Σέινο Πξνζζαιάζζσζεο.
Σν ηέινο πξνζζαιάζζσζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην κέγηζην βάξνο απνζαιάζζσζεο
(M.T.O.W. – maximum take−off weight) ηνπ πδξνπιάλνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηα
ζρεηηθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:

Γηα MTOW≤5,7 ton πνζφ 5 € έσο 10 € αλά πξνζζαιάζζσζε
Γηα MTOW>5,7 ton πνζφ 10 € έσο 15 € αλά πξνζζαιάζζσζε
Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ έσο ηελ 31ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο δχλαηαη
λα ηζρχεη έθπησζε πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηα ηέιε πξνζζαιάζζσζεο.
Σέινο Παξακνλήο (Διιηκεληζκνχ)
Σν ηέινο παξακνλήο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην κέγηζην βάξνο απνζαιάζζσζεο (M.T.O.W.
– maximum take−off weight) ηνπ πδξνπιάλνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ παξακνλήο ηνπ πδξνπιάλνπ ζην
πδαηνδξφκην ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:
Γηα MTOW≤5,7 ton πνζφ 0,2 € έσο 0,4 €/ψξα παξακνλήο
Γηα MTOW>5,7 ton πνζφ 0,4 € έσο 0,6 €/ψξα παξακνλήο
Σέινο Τπεξεζηψλ Δμππεξέηεζεο Πηήζεσλ.
Σν ηέινο απηφ αληηζηνηρεί ζε παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πηήζεσλ (π.ρ.
θαζνδήγεζε απφ ζθάθνο, πξφζδεζε, κέζα επηβίβαζεο/απνβίβαζεο επηβαηψλ,
θνξηνεθθφξησζε απνζθεπψλ, έιεγρνο εηζηηεξίσλ, απνζθεπψλ, επηβαηψλ, θαζαξηζκφο
πδξνπιάλνπ θ.ιπ.) θαη ηα αλψηαηα/θαηψηαηα φξηά ηνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Γηα ηελ πξψηε πηήζε ηεο εκέξαο θάζε εμππεξεηνχκελνπ απφ 20 € έσο 100 €.
Γηα ηηο επφκελεο πηήζεηο ηνπ ηδίνπ εμππεξεηνχκελνπ εληφο ηεο εκέξαο ίδην πνζφ, ζην
νπνίν φκσο ν θνξέαο δχλαηαη λα παξέρεη έθπησζε αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
πηήζεσλ.
Δίλαη γλσζηφ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο (Παξάξηεκα Β- δηπισκαηηθή εξγαζία „Δπηρεηξεζηαθφο
ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟) θαη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ [19] φηη ε κέζε ηηκή ησλ ζπλνιηθψλ ηειψλ ηνπ
πδαηνδξνκίνπ ζε θάζε πηήζε ζα είλαη 100 Δπξψ. Ζ αλάιπζε ησλ ηειψλ απηψλ γίλεηαη ζε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ έρεη εθδνζεί.
Γειαδή Κπδαη=100 Δπξψ
πγθεθξηκέλα ηα ηηκνιφγηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Φνξέα
Λεηηνπξγίαο ηνπ πδαηνδξνκίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε:
α) ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ησλ ηηκνινγίσλ ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ,
β) ηηο αθφινπζεο, θαηά πεξίπησζε, παξακέηξνπο: ηνλ αξηζκφ επηβαηψλ, ην βάξνο ηνπ
κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνπιάλσλ.
πλεπψο, ζπγθξίλνληαο ηα ηηκνιφγηα ρξέσζεο πνπ ηζρχνπλ ζηα ρεξζαία αεξνδξφκηα γηα ηελ
παξνρή αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, κία εχινγε ρξέσζε γηα ην πδαηνδξφκην Κέξθπξαο, αιιά θαη
γηα νπνηνδήπνηε πδαηνδξφκην, θζάλεη ζην χςνο ησλ εθαηφ επξψ (€100,00) αλά πηήζε,
παξφιν πνπ ην αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ρξέσζεο νξίδεηαη ζηελ αξκφδηα ΚΤΑ ζηα εθαηφ

δέθα πέληε επξψ θαη εμήληα ιεπηά (€115,60). ηελ αλσηέξσ ρξέσζε έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη
έλα εχινγν πνζνζηφ θέξδνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.

5.4.7 Σν πνζνζηό πιεξόηεηαο ζέζεσλ επηβαηώλ
Οξίδεηαη σο ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ζέζεσλ, ζην νπνίν ην ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ
ζπλφινπ ησλ επηβαηψλ θαιχπηεη ηηο δαπάλεο ηεο πηήζεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζεκείν ηζνξξνπίαο
εζφδσλ θαη εμφδσλ (Break Even Point) θαη ζπκβνιίδεηαη κε U.
Δάλ ζ είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ζέζεσλ επηβαηψλ ηνπ πδξνπιάλνπ θαη U1 ν απαηηνχκελνο
αξηζκφο ζέζεσλ γηα λα επηηεπρζεί ην ζεκείν ηζνξξνπίαο, ηζρχεη:
U (%)=U1⁄ζ⇒U1=U×ζ

(Δμίζσζε 3.2)

Οη αλσηέξσ παξάκεηξνη ππεηζέξρνληαη ζε κία εμίζσζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο κηαο
πηήζεο κε πδξνπιάλν θαη ε νπνία είλαη:
Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτθν Εικόνα 5-8
Εικόνα 5-8 Τπολογιςμόσ κόςτουσ πτιςθσ

α/α

1

2

3

4

Μεηαβιεηή

Ο θόξνο ηνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά εηζηηήξην

Σν πνζνζηό πιεξόηεηαο ζέζεσλ επηβαηώλ

Κόζηνο ρξνλνκίζζσζεο αλά ώξα πηήζεο

Κόζηνο ηεο κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο αλά πηήζε

Παξαδνρέο

105%

-

216€

100€

Κόζηνο θαπζίκνπ αλά ώξα
400€

5

6

7

Κόζηνο ακνηβήο πηιόησλ αλά ώξα πηήζεο

Ζ κέζε ηηκή ησλ ζπλνιηθώλ ηειώλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ ζε
θάζε πηήζε

Λεπηνκέξεηεο
ησλ
παξαδνρώλ
Δίλαη ην
ηνπ
ζπλνιηθνχ
θφζηνπο
ηνπ
εηζηηεξίνπ,
δειαδή
ην
ζεκείν
ηζνξξνπίαο
εζφδσλ
θαη
εμφδσλ (Break
Even Point),
Απφθηεζε ηνπ
αεξνζθάθνπο
κε ηε κέζνδν
ρξνλνκίζζσζεο
Απφθηεζε ηνπ
αεξνζθάθνπο
κε ηε κέζνδν
ρξνλνκίζζσζεο
Με βάζε ην
θφζηνο
θαπζίκνπ ζην
Cessna
208
amphibian

95€

Καη νη δχν
πηιφηνη,
αλ
πιεξψλνληαη ην
ίδην

100€

Ζ αλάιπζε ησλ
ηειψλ
απηψλ
γίλεηαη
ζην
πξνεδξηθφ
δηάηαγκα

Δμίζσζε

(

)

{

(

)

}

( ⁄

)

(

)

πλεπψο ε λέα εμίζσζε θφζηνπο δηακνξθψλεηαη σο εμήο
(

)

[

(

)

]

πνπ,
ΚΦΠΑ:

ν θφξνο επί ηνπ λαχινπ

Κθαπζ:

ην θφζηνο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ

ΚL1:

ην θφζηνο ρξνλνκίζζσζεο (leasing) ηνπ αεξνπιάλνπ αλά ψξα πηήζεο

Κπηιφησλ:

ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ πηιφησλ

Κ0,θαπο :

ην θφζηνο αλάκκαηνο ηνπ θηλεηήξα

KL2:

ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο αλά πηήζε

Κπδαη:

ην θφζηνο ησλ ηειψλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ

Αληηθαζηζηψληαο ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε ηηο ηηκέο πνπ ειήθζεζαλ βάζεη ησλ παξαδνρψλ
πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη ε λέα εμίζσζε ηνπ θφζηνπο εηζηηεξίνπ ζε ζρέζε κε ην
ρξφλν ηαμηδηνχ,

Κεηζ =

* (12,44* tιεπηα + 257,3 )

5.5

Υξεκαηνδόηεζε αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ

Ζ αγνξά αεξνζθαθψλ απαηηεί πνιχ θεθάιαην θαη ην ζίγνπξν είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
ζηφινπ είλαη έλα πνιχπινθν ζέκα πνπ ρξήδεη πξνζεθηηθήο κειέηεο θαζψο ε ίδηα ε αλάπηπμε
κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζηφινπ.
Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνιιέο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα
λέεο αγνξέο εμνπιηζκνχ ιφγσ θαθήο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ. ζν πεξηζζφηεξν
ρξεηάδεηαη λα δαλεηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ ηφζν
πεξηζζφηεξν νη δείθηεο ρξένπο κεγαιψλνπλ θαη θπζηθά θαζίζηαηαη αβέβαηα νπνηαδήπνηε
κειινληηθή ρξεκαηνδφηεζε. πγθεθξηκέλα ε αληηκεηψπηζε ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ απφ
ηηο ηξάπεδεο είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε απηή ησλ κεκνλσκέλσλ δαλεηνιεπηψλ. Έηζη, φηαλ
ππάξρνπλ ζσξεπκέλα ρξέε ππάξρεη αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ πηζησηηθψλ
θνξέσλ κε ηηο ηξάπεδεο λα δηαθξίλνπλ απμεκέλν θίλδπλν κε απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη
ζπλεπψο είλαη δπζθνιφηεξν λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κεηά ηηο εηαηξίεο.
Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο δελ έθεξε απιά κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ησλ
αεξνκεηαθνξψλ, αιιά ζήκαηλε φηη νη αεξνκεηαθνξείο έπξεπε λα είλαη θαιχηεξνη φζνλ αθνξά
ην κάξθεηηλγθ, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν δαπαλψλ θαη ηε κειέηε ηνπ
αληαγσληζκνχ. Πξηλ ηελ απειεπζέξσζε νη θπβεξλήζεηο εμαζθάιηδαλ ηηο δηαδξνκέο θαη
εμαζθάιηδαλ φηη δελ ζα ππάξρεη πνιχο αληαγσληζκφο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη θξαηηθέο
ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ιεηηνπξγνχζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ
κνλνπσιηαθφ. ήκεξα, φκσο, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο επηβάιιεηαη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθέο
ζε φιν ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο. Έλα πξάγκα πνπ γίλεηαη ζήκεξα
αληηιεπηφ είλαη φηη ελψ ε επηβίσζε κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο κπνξεί λα κελ είλαη άκεζα
εζληθήο ζεκαζίαο, σζηφζν νη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ν ιηγφηεξνο
αληαγσληζκφο κε ειάρηζηεο εηαηξίεο ζηελ αγνξά. Γη απηφ ην ιφγν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη
εηαηξίεο ζέινπλ λα εμαγνξάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ε θπβέξλεζε παίξλεη ηζρπξή ζέζε θαη
δηελεξγεί έιεγρν ζε απηφ, επεηδή νη θπβεξλήζεηο ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη εμαζθαιίδεηαη
ν αληαγσληζκφο γηαηί ν αληαγσληζκφο ζηελ ειεχζεξε αγνξά κεηαθξάδεηαη ζε ρακειφηεξεο
ηηκέο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο.
Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ
ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάδνληαη νη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αεξνπνξηθψλ
εηαηξηψλ. Απηέο κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθέο δειαδή απφ θέξδε ζηα ηακεία ησλ ίδησλ ησλ
αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ξνή ησλ εζφδσλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ε εηαηξία. Οη ξνέο απηέο είλαη ζεκαληηθέο εηδηθά ζε κεγάιεο εηαηξίεο κε πινχζην
θαη επηθεξδέο πηεηηθφ έξγν θαη βέβαηα νη εηαηξίεο πάληα απνηακηεχνπλ ρξήκαηα γηα
κειινληηθέο επελδχζεηο. ηαλ απφ ηελ άιιε κεξηά μεθηλάεη κηα λέα εηαηξία (φπσο θαη απηέο
πνπ αλακέλεηαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα πδξνπιάλα) απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε
ζπγθέληξσζε θεξδψλ θαη έηζη ζηξέθνληαη ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κεξηθέο απφ
ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο:


Γαλεηνδφηεζε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα: δειαδή δαλεηζκφο απφ ηξαπεδηθνχο
νξγαληζκνχο.



Δίζνδνο ησλ εηαηξεηψλ ζηεο ρξεκαηαγνξέο:
Ζ εηαηξία δηαζέηεη ζηελ αγνξά ηηο κεηνρέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη
θεθάιαηα. Δίλαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη αλεζπρία γηα ην ρξένο πνπ αλαιακβάλεη ε εηαηξία θαζψο
αλ ε εηαηξία απνηχρεη, ηφηε ηα άηνκα πνπ αγφξαζαλ ηηο κεηνρέο νπζηαζηηθά ζα
ράζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο.



Γαλεηνδφηεζε απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο αεξνζθαθψλ:
Μία κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη επσθειήο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο γηαηί
ε κελ αεξνπνξηθή εηαηξία αλαπηχζζεηαη ελψ θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία
πνπιάεη πεξηζζφηεξα αεξνζθάθε.



Leasing: Σεξάζηηνο αξηζκφο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ αλαπηχζζεη πηεηηθφ έξγν
απνθηψληαο αεξνζθάθε κε leasing.

Ζ θάζε κία απφ απηέο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο έρνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ηα
νπνία ε θάζε εηαηξία αμηνινγεί κε βάζεη ην φξακα, ηηο επηδηψμεηο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θάζε
εηαηξίαο. ηελ επφκελε παξάγξαθν πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλάιπζε ηεο απφθηεζεο
αεξνζθαθψλ κέζσ ηεο κεζφδνπ leasing. Με ηε κέζνδν ηνπ leasing αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ
ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη νη πξψηεο εηαηξίεο πδξνπιάλσλ ζηε ρψξα καο ζπλεπψο
παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα απηή ηε κέζνδν θαη επίζεο κε απηή ηελ παξάκεηξν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππνινγηζκνί ηνπ θφζηνπο πηήζεο κε πδξνπιάλν κέζσ ηεο εμίζσζεο
θφζηνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Leasing
Παγθνζκίσο παξνπζηάδεηαη ε ηάζε απφθηεζεο αεξνζθαθψλ απφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο κε
ηε κέζνδν ηνπ leasing. Σν 1984 κφλν ην 20% ησλ αεξνζθαθψλ παγθνζκίσο κηζζψζεθαλ κε
leasing. Σν 2013 ην πνζνζηφ μεπέξαζε ην 36% θαη ζχληνκα αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην 50%
ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ζε φιν ηνλ
θφζκν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 150 εηαηξίεο leasing πνπ θαηέρνπλ ηα αεξνζθάθε. Άιιεο
κπνξεί λα έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κεξηθά κφλν αεξνζθάθε ελψ άιιεο εηαηξίεο κπνξεί λα
δηαζέηνπλ νιφθιεξνπο ζηφινπο.
Ζ κέζνδνο ηνπ leasing θεξδίδεη ρξφλν κε ην ρξφλν φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζε φιεο ηηο
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο αλά ηνλ θφζκν θαζψο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία
είλαη ηα εμήο:
1] Άκεζε απφθηεζε ηνπ αεξνζθάθνπο.
Ζ εηαηξία απνθηά ην αεξνζθάθνο ακέζσο κε ηε κέζνδν λα κεηψλεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ
επηηξέπνληαο ζηελ αεξνπνξηθή εηαηξία λα ρξεζηκνπνηεί αεξνζθάθε ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί
θεθάιαηα. Έηζη κπνξεί λα θξαηάεη ηνπο πφξνπο γηα άιια πξάγκαηα πνπ επηζπκεί, φπσο λα
επεθηαζεί ζε λέεο δηαδξνκέο θαη λα δαπαλήζεη ηα ρξήκαηα ζην άλνηγκα λέσλ γξακκψλ αληί
λα ηα δηαζέζεη ζηελ αγνξά ηνπ αεξνζθάθνπο.

2] Γηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ εηαηξία.
Γηαηεξείηαη ην θεθάιαην θίλεζεο ελψ απνθεχγεηαη θαη ε θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο ζηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία πνπ κπνξεί λα θηάλεη θαη ζην 30%.
3] Ίδηα θφζηε ζπληήξεζεο, αζθάιηζεο θαη θνξνινγία
Ζ αεξνπνξηθή εηαηξία θαηαβάιεη ηα ίδηα ρξήκαηα γηα ζπληήξεζε, αζθάιηζε θαη θνξνινγία
κε ηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ ηδηφθηεην ην αεξνζθάθνο.
4] Δπειημία
Οη εηαηξίεο Leasing πξνηείλνπλ ζηελ εηαηξία αεξνζθάθε πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο
αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη ππνζηήξημε γηα απηά.
5] Έγθαηξε παξάδνζε
πσο ήδε αλαθέξζεθε ηα αεξνζθάθε πνπ απνθηψληαη κε ηε κέζνδν leasing ε παξάδνζε
είλαη άκεζε. Δπηπιένλ γηα θάπνηνπο ηχπνπο αεξνζθαθψλ νη εηαηξίεο leasing ηα αγνξάδνπλ
πνιχ λσξίο ακέζσο κφιηο βγνπλ ζηελ αγνξά θαη έηζη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα
έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπο αιιηψο ίζσο πεξηκέλνπλ πνιινχο κήλεο ή αθφκε θαη ρξφληα κέρξη
λα ηα απνθηήζνπλ.
6]Ζ εηαηξία leasing ζπλήζσο αλαιακβάλεη ε ίδηα ηε ζπληήξεζε ησλ αεξνζθαθψλ ηεο γηα λα
εμαζθαιίζεη φηη ηεξνχληαη ηα πξσηφθνιια θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη κε απνηέιεζκα ε
εηαηξία λα εζηηάδεη απιά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.
7] Σέινο, ππάξρνπλ θφξν-ειαθξχλζεηο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη ην
θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο.

Δθαξκνγέο ηεο εμίζσζε θόζηνπο

5.6

Έρνληαο πιένλ δηαηππψζεη ηελ πξνζεγγηζηηθή εμίζσζε θφζηνπο φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ
γίλεηαη εθαξκνγή ζε θάπνηα παξαδείγκαηα δηαδξνκψλ κε πδξνπιάλν ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζηα εξσηεκαηνιφγηα γηα λα δηαπηζησζεί ε αληαπφθξηζε πνπ
ζα έρνπλ νη επηζθέπηεο ηεο ρψξαο καο (θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Κξήηεο) θαη νη ελ δπλάκεη
ρξήζηεο ησλ πδξνπιάλσλ, ζηελ ζρέζε κέζνπ-ρξφλνπ δηαδξνκήο-ηηκήο εηζηηεξίνπ.
Δμεηάδνληαη νη δηαδξνκέο:






Ζξάθιεην-Υαληά
Ζξάθιεην-αληνξίλε
Ζξάθιεην-Ρέζπκλν
Ρέζπκλν-Υαληά
Πεξηεγεηηθή εθδξνκή ηχπνπ Sightseing

ηνπο ππνινγηζκνχο καο ζα ζεσξήζνπκε ην break even ζηηο 11 ζέζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα
πνζνζηφ πιεξφηεηαο ≈ 60%

Ζξάθιεην-Υαληά

Μέζε ηαρχηεηα πηήζεο: 230 km/h
Δλδηάκεζε απφζηαζε: 108 km
Υξφλνο ηαμηδηνχ: t

= 28 min

Με εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο θφζηνπο εηζηηεξίνπ: 55 € κηαο δηαδξνκήο
Γηα έλα ηαμίδη ηχπνπ aller-retour ζηα Υαληά ην θφζηνο εηζηηεξίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 110 €
Να ζεκεησζεί φηη ν κέζνο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαδξνκήο Ζξάθιεην Υαληά κε ην
απηνθίλεην είλαη πεξίπνπ κία ψξα θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά.

Ζξάθιεην-αληνξίλε

Μέζε ηαρχηεηα πηήζεο: 230 km/h
Δλδηάκεζε απφζηαζε: 123 km
Υξφλνο ηαμηδηνχ: : t

= 32 min

Με εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο θφζηνπο εηζηηεξίνπ: 60 € κηαο δηαδξνκήο
Γηα έλα ηαμίδη ηχπνπ aller-retour ζηα Υαληά ην θφζηνο εηζηηεξίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 120 €
Να ζεκεησζεί φηη ν κέζνο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαδξνκήο Ζξάθιεην αληνξίλε κε
ην πινίν ηεο γξακκήο είλαη πεξίπνπ ηέζζεξηο ψξεο θαη ην θφζηνο εηζηηεξίνπ απηνχ
θπκαίλεηαη ζηα 68€ γηα κία δηαδξνκή. Σν θφζηνο ζήκεξα γηα κία νξγαλσκέλε εθδξνκή ηχπνπ
aller-retour απφ θάπνην ηαμηδησηηθφ γξαθείν θπκαίλεηαη ζηα 110€ φπσο εηπψζεθε θαη απφ ηνλ
θχξην Μπαληνπβά ζηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε θαη παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. Δίλαη
δεδνκέλν φηη κε ηελ είζνδν ηνπ πδξνπιάλνπ ν ζπζρεηηζκφο ησλ ηηκψλ ζα δηαθνξνπνηεζεί κε
εθηηκψκελε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο πςειφηεξεο ηηκήο εηζηηεξίνπ απφ ην επηβαηηθφ θνηλφ,
άξα θαη πεξαηηέξσ θέξδνπο γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα
δεκνθηιή πξννξηζκφ (φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηελεκήζεζαλ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) κε ηαπηφρξνλε ζεκαληηθή
εμνηθνλφκεζε ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ θαηά 85-90%.

Ζξάθιεην-Ρέζπκλν / Ρέζπκλν Υαληά

Ζξάθιεην-Ρέζπκλν
Μέζε ηαρχηεηα πηήζεο: 230 km/h
Δλδηάκεζε απφζηαζε: 65 km
Υξφλνο ηαμηδηνχ: t =x/u*60 =65/230*60 = 17 min
Με εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο θφζηνπο εηζηηεξίνπ: 43 € κηαο δηαδξνκήο

Ρέζπκλν-Υαληά
Μέζε ηαρχηεηα πηήζεο: 230 km/h
Δλδηάκεζε απφζηαζε: 46 km
Υξφλνο ηαμηδηνχ: t =x/u*60 =46/230*60 = 12 min
Με εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο θφζηνπο εηζηηεξίνπ: 37 € κηαο δηαδξνκήο

ην εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε ζε επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο θαη αλαιχεηαη
ζηα επφκελα θεθάιαηα εμεηάζηεθε ην ζελάξην κηαο εθδξνκήο ηχπνπ see&stop πνπ
πεξηειάκβαλε ηηο πφιεηο Ζξάθιεην-Ρέζπκλν-Υαληά. ε απηή ηελ εθδξνκή ν επηβάηεο μεθηλάεη
απφ ην πδαηνδξφκην έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ζην Ζξάθιεην κε πξννξηζκφ αξρηθά ην Ρέζπκλν
ζην νπνίν κεηά ηελ πξνζλείσζε πεξλάεη θάπνην ρξφλν ζηελ πφιε πξνθεηκέλνπ κέρξηο φηνπ
επηζηξέςεη ζην πδξνπιάλν έπεηηα απφ θάπνηα ψξα γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθδξνκή ηνπ πξνο ηα
Υαληά. ηα Υαληά έρεη επίζεο ειεχζεξν ρξφλν λα πεξάζεη ζηελ πφιε κέρξηο φηνπ επηζηξέςεη
ζην πδξνπιάλν γηα λα πεηάμεη πίζσ πξνο ην πδαηνδξφκην έλαξμεο ηεο εθδξνκήο δειαδή απηφ
ηνπ Ζξαθιείνπ. Αλαιχνληαο ηελ ζεηξά πηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε εθδξνκή πξνθχπηνπλ ηα εμήο:



Μία πηήζε απφ Ζξάθιεην πξνο Ρέζπκλν κε θφζηνο εηζηηεξίνπ 43€ (γηα δεδνκέλε
κέζε πιεξφηεηα πδξνπιάλνπ 60% δειαδή
Break Even 11 ζέζεσλ).



ηε ζπλέρεηα κία πηήζε απφ Ρέζπκλν πξνο Υαληά κε θφζηνο εηζηηεξίνπ αλά άηνκν ηα
37€.



Σέινο ε πηήζε επηζηξνθήο απφ ηα Υαληά πξνο Ζξάθιεην κε θφζηνο 55€ φπσο
ππνινγίζηεθε παξαπάλσ.

πλνιηθά, ινηπφλ, ε ζπγθεθξηκέλε θπθιηθή εθδξνκή ηχπνπ see&stop Ζξάθιεην-ΡέζπκλνΥαληά-Ζξάθιεην ζα έρεη έλα θφζηνο 43+37+55=135€ (γηα δεδνκέλε κέζε πιεξφηεηα
πδξνπιάλνπ 60% δειαδή Break Even 11 ζέζεσλ).
Πεξηεγεηηθή εθδξνκή ηύπνπ Sightseeing
Σν Sight-seeing είλαη ην είδνο ηνπ ηαμηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη ηαμηδηψηεο
δηαζέηνπλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πάλσ απφ ηηο νπνίεο πεηάεη ην
πδξνπιάλν, παξακέλνληαο θαζήκελνη ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπο ζέζεηο, ρσξίο ζηάζε. πσο
εθηηκνχλ νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο ηνπ λεζηνχ αιιά θαη νη εηαηξείεο πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα
πδξνπιάλα έρνληαο ηελ πξφζθαηε εκπεηξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζνπ ηελ ηεηξαεηία 20042008 ζηε ρψξα καο ε εθδξνκέο ηχπνπ sightseeing είλαη νη πιένλ δεκνθηιείο ζηνπο ηνπξίζηεο
ηεο ρψξαο καο. Απηή ε άπνςε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ εθπνλήζεθε θαη αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. ζνλ αθνξά ηελ
εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο κηαο ηέηνηαο εθδξνκήο κηαο θαη είλαη κηα πηήζε δηάξθεηαο πεξίπνπ
κηζήο ψξαο ην θφζηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε θφζηνπο ζα θπκαίλεηαη ζηα 60 € αλά
άηνκν αλά πηήζε.

6

Τπνινγηζκόο Εήηεζεο

6.1

Δηζαγσγή

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηα είδε ησλ εθδξνκψλ, ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο αιιά θαη
ην θφζηνο ηεο θάζε εθδξνκήο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ην επφκελν ζηάδην ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο.
Με ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηρεηξήζεθε λα δηαπηζησζεί ε αληαπφθξηζε πνπ έρνπλ
νη ηνπξίζηεο ηεο Διιάδαο ζην ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο θάπνηαο εθδξνκήο κε πδξνπιάλν
θαζψο επίζεο θαη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα θνζηνινγεκέλα εθδξνκηθά παθέηα
φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ λσξίηεξα. ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φια ηα βήκαηα
κε ηα νπνία θαηαξηίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο επίζεο ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν δηελεκήζε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο λήζνπ Κξήηεο ζηνπο νπνίνπο
απεπζπλφηαλ.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαη θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σέινο κε ζηνηρεία
απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ην
πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ζην κέιινλ.

6.2

Μεζνδνινγία

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο δήηεζεο ήηαλ απηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ έξεπλα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε θαηά θχξην ιφγν κε ζπλεληεχμεηο, δηά δψζεο, πξάγκα πνπ βνεζάεη
ηφζν ζην εχξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα
πξάγκαηα), φζν θαη ζην λα θάλεη ηνλ εξσηψκελν λα εμνηθεησζεί κε ηηο έλλνηεο πνπ
εκπεξηέρνληαη ζην έληππν πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη.
Ζ ζπλέληεπμε είλαη κία απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο ζπιινγήο πιηθνχ, φπνπ ν εξεπλεηήο
ππνβάιιεη ζηνλ εξσηψκελν κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη.
Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ εξεπλεηή είλαη λα αλαθαιχςεη ηη ζθέθηεηαη ν εξσηψκελνο ζε ζρέζε
κε θάπνην ζέκα θαη λα ζπγθξίλεη ηηο γλψκεο θαη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ. ηε ζπλέρεηα,
ν εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη λα ζπγθξίλεη θαη λα νκαδνπνηήζεη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. ηα πιαίζηα απηήο ζεκαληηθφ ζηάδην απνηέιεζε ε επηινγή θαη ε
εθπαίδεπζε ησλ ζπλεληεπθηψλ. Οη εξεπλεηέο πξηλ αλαιάβνπλ ην έξγν δηεμαγσγήο ησλ
ζπλεληεχμεσλ ππνβιήζεθαλ ζε εθπαίδεπζε ψζηε λα θαηαηνπηζηνχλ πιήξσο ζην ζέκα θαη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ππήξραλ θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο, ην ζθνπφ ηεο θαη
γηα θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ κειεηάηαη ζπκπιήξσζαλ κφλνη ηνπο ην
εξσηεκαηνιφγην θαηφπηλ επηζπκίαο ηνπο. Πξηλ αλαιπζνχλ ζε επφκελε παξάγξαθν ηα
εξσηήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη κία αλάιπζε ησλ βεκάησλ
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα δνκεζεί ην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ
αθνινπζήζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.

6.2.1 Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελσλ, κε
άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δνκή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη, απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε θαη ιεπηή
εξγαζία, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο.
Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπιιερζνχλ πεξηγξαθηθά θαη επεμεγεκαηηθά, δεδνκέλα γηα απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο,
ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζεηο θ.ιπ.
Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηεο αλάγθεο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, πεξηειάκβαλαλ κηα ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο
εθθαιείην λα απαληήζεη γξαπηά θαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Με ηα εξσηεκαηνιφγηα
ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα, δεηψληαο απφ αλζξψπνπο λα απαληήζνπλ ζην ίδην αθξηβψο ζχλνιν
εξσηήζεσλ.

6.2.2 Καηάξηηζε εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Γηα ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνεγήζεθαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:




πξνζδηνξηζκφο θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο,
επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ,
θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηψκελσλ.

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο είλαη νη έλλνηεο πνπ έπξεπε λα
θαζνξηζηνχλ εμ αξρήο, θαζψο πάλσ ζε απηέο ζηεξίρηεθε ε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ. Ζ
επηινγή ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο ζηε ζπλέρεηα, ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
ηνπ θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γφζεθε έκθαζε ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηε δηεπθξίληζε, κέζσ γξαπηψλ επεμεγήζεσλ, ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη
πηζαλφ λα παξεξκελεπηνχλ. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο ην εξσηεκαηνιφγην
ζπκπιεξσλφηαλ κε ηελ παξνπζία κέινπο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ηε κνξθή
ζπλέληεπμεο, πξάγκα πνπ ην έθαλε πιήξσο θαηαλνεηφ θαη εχρξεζην, αθνχ κπνξνχζε λα
επεμεγεζεί, ζε ηπρφλ απνξίεο, απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή. Σέινο, ειήθζεζαλ ππφςε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ πιεζπζκνχ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαη
πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ αθνξνχζε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ιέμεσλ. Ηδηαίηεξα γηα απηή ηελ εξγαζία ην εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε θαη ηελ
αθξηβή κεηάθξαζε ζε ηέζζεξηο γιψζζεο ψζηε λα είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ απφ ηνπο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά επηζθέπηεο ηεο λήζνπ Κξήηεο απφ άιιεο ρψξεο.

6.2.3 Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ
Πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε κηα επηηπρεκέλε θαη νξζή έξεπλα θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ιάβακε ππφςε καο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, ππήξμε
ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε ην εξσηεκαηνιφγην λα έρεη:






πιεξφηεηα,
ζαθήλεηα,
ζπλνρή,
θαηάιιειε δνκή,
λα πεξηιακβάλεη εξσηήκαηα ειέγρνπ,






λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκν,
λα έρεη αξηηφηεηα παξνπζίαζεο απφ ηερληθήο πιεπξάο,
λα πεξηιακβάλεη βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο,
λα επηδέρεηαη θσδηθνγξαθηθή θαη κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία.

Ζ πιεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θάιπςεο φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ εξεπλψκελνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ, θαη ήδε έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά γηα απηή.
Ζ ζαθήλεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζην άηνκν ην
νπνίν θαιείηαη λα δψζεη ηηο απαληήζεηο.
Ζ ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε νξγαληθήο ζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο εξσηεκάησλ κεηαμχ
ηνπο. πγγελή εξσηήκαηα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην νκαδνπνηεκέλα θαη
λα εξσηψληαη καδί, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε θαη ε κλήκε ηνπ εξσηψκελνπ λα θαηεπζχλεηαη
επθνιφηεξα ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο.
Ζ θαηάιιειε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή ε ζεηξά κε ηελ νπνία εηέζεζαλ νη νκάδεο
εξσηήζεσλ, ήηαλ επίζεο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ηνπ
θνηλνχ. Δίλαη απηνλφεην, αιιά δελ εθαξκφδεηαη πάληνηε, φηη πξνζσπηθέο ή γεληθφηεξα
εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ην θνηλφ δελ απαληά εχθνια δελ ηίζεληαη ζηελ αξρή ελφο
εξσηεκαηνινγίνπ.
Σα εξσηήκαηα ειέγρνπ ηίζεληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ζε βαζηθέο
εξσηήζεηο.
Έλα απνηειεζκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα είλαη ζχληνκν. Δξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία
επεθηείλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ εξσηεκάησλ, θνπξάδνπλ ηνλ εξσηψκελν ή ηνπ δεκηνπξγνχλ
ηελ αίζζεζε φηη ζα ράζεη πνιχ ρξφλν θαη είλαη πηζαλφ λα κελ νινθιεξσζνχλ. Απηφ ηζρχεη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ φηαλ ην εξσηεκαηνιφγην πξφθεηηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ίδην, ηνλ
εξσηψκελν.
Ζ αξηηφηεηα εκθάληζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηερληθήο άπνςεο επεξεάδεη εμίζνπ
ζεκαληηθά ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Αξρηθά, ε πνηφηεηα
ηνπ ραξηηνχ, ηεο εθηχπσζεο θ.ιπ., δεκηνπξγεί επλντθή πξνδηάζεζε γηα ηε ζνβαξφηεηα ηεο
έξεπλαο, κε απνηέιεζκα νη εξσηψκελνη λα δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη λα
θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα πιήξεηο θαη ζσζηέο απαληήζεηο. Καηά δεχηεξν
ιφγν, ε ρξήζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξσκάησλ, ε ρξήζε θαηεπζπληήξησλ ηφμσλ θαη άιισλ
ζπκβφισλ, θαζνδεγνχλ ηνλ εξεπλεηή ή ηνλ εξεπλψκελν θαη δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπ.
Με ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο θαη ηελ ππνβνήζεζε ησλ εξσηψκελσλ γηα
φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξεο απαληήζεηο, ζπλεζίδεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη απφ θαηεπζπληήξηεο, ζχληνκεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ
εξσηεκάησλ κέρξη θαη βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί γηα ζέκαηα πνπ εξσηψληαη.
Σέινο, ζε θάζε εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθνί ρψξνη ζε θάζε
εξψηεζε αλνηθηνχ ηχπνπ γηα ηελ θσδηθνγξάθεζε ηεο θάζε απάληεζεο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα θαηαζηεί δπλαηή ε εηζαγσγή ηεο, ππφ κνξθή αξηζκνχ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ, αλ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ εηδηθέο κέζνδνη εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή (κέζνδνη νπηηθήο αλάγλσζεο θ.ιπ.).

6.2.4 εηξά εξσηήζεσλ
Ζ ζεηξά πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηάηαμε ησλ εξσηήζεσλ ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ πνπ
ζρεδηάζηεθαλ ήηαλ ζε ζεηξά:
1. Δξσηήζεηο ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο (θχιν, ειηθία θ.ιπ.) ζπγθεληξψλνληαη ζηελ αξρή,
έηζη ψζηε ε πξψηε εληχπσζε, πνπ ζρεκαηίδεη ν εξσηψκελνο, λα είλαη ζεηηθή.
2. Δχθνιεο εξσηήζεηο ζηελ αξρή, θαηάιιειεο λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα
πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηνλ εξσηψκελν. Οη δχζθνιεο εξσηήζεηο ηίζεληαη ζην
ηέινο, ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα αξλεζεί λα απαληήζεη ν εξσηψκελνο.
3. Οη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε ελφηεηεο, ή
δηαδνρηθά θαη νη εξσηήζεηο γεληθνχ ηχπνπ πξνεγνχληαη ησλ εηδηθψλ, έηζη ψζηε ην
εξσηεκαηνιφγην λα έρεη κία φςε ζπλαθή θαη ινγηθή, γηα λα κε ληψζεη ν εξσηψκελνο
φηη εθηξνρηάδεηαη.

6.2.5 Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ
ρεηηθά κε ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ιεμηιφγην θαη ηε θξαζενινγία ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο πξνθαλψο αθινχζεζαλ ηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο θαη
ηνπ ζπληαθηηθνχ. Δηδηθφηεξα:





Γηαηππψζεθαλ κε ζαθήλεηα θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο απφ φινπο
ηνπο ρξήζηεο.
Γελ πεξηείραλ ηερληθνχο φξνπο, ηδησκαηηζκνχο, ιέμεηο ζπάληεο θαη δχζθνιεο. φπνπ
παξφια απηά έπξεπε λα ππάξμνπλ θαη θάπνηνη ηερληθνί φξνη, νη νπνίνη θξίζεθε
απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο, επεμεγήζεθαλ
ζηελ εηζαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη απφ ηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο φινη νη ρξήζηεο ηηο έλλνηεο απηέο.
Απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ νη εξσηήζεηο, επηρεηξήζεθε λα είλαη απιέο θαη
πεξηεθηηθέο.

6.2.6 Τιηθή θαη ηππνγξαθηθή παξνπζίαζε
Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα απηή ηελ εξγαζία, φπσο θάζε ζχγρξνλν
εξσηεκαηνιφγην επηρεηξήζεθε λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Δχθνιν ζηε ρξήζε: δει. φζνλ αθνξά ην ζρήκα, ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο ησλ ζειίδσλ
θ.ιπ.
 Δχθνιν ζηελ αλάγλσζε: επαλάγλσζηνη ηππνγξαθηθνί ραξαθηήξεο, εξσηεκαηνιφγην
αξαηά γξακκέλν, εξσηήζεηο πνπ δηαρσξίδνληαη θαιά κεηαμχ ηνπο θαη απαξηζκνχληαη
κε απιφ ηξφπν.
 Δχθνιν ζηε ζπκπιήξσζε: γηα ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
ηεηξαγσλάθηα (□), κέζα ζηα νπνία νη εξσηψκελνη ζεκείσζαλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη
γηα ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ είρε πξνβιεθζεί πιαίζην ηθαλνπνηεηηθψλ
δηαζηάζεσλ, αλάινγν κε ηελ ππνινγηδφκελε έθηαζε ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ.
 Αηζζεηηθά φκνξθν: ψζηε λα ειθχεη θαη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξσηψκελνπ κε
ηε ρξήζε εηθφλσλ θαη ζρεκάησλ, ηα νπνία ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ζπγρξφλσο
πξνζζέηνπλ κηα επράξηζηε λφηα ζην εξσηεκαηνιφγην.
 Έλαο κηθξφο πξφινγνο κε ελλνηνινγηθέο επεμεγήζεηο γηα λα νινθιεξψλεη ηελ
αξηηφηεηα ηεο εκθάληζεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ.

6.2.7 Σν κέγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Έλα κεγάιν εξσηεκαηνιφγην είλαη εμαξρήο απνζαξξπληηθφ. Σν κέγεζνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο αληηιεπηφ απφ ηνλ φγθν ησλ ζειίδσλ ηνπ θαη απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ. Έηζη, γηα λα κεηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ,
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ θαηάιιειε γξακκαηνζεηξά, ε νπνία είρε έλα αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ
κέγεζνο, ψζηε θαη λα κελ θαιχπηεη πνιχ ρψξν αιιά θαη νη ραξαθηήξεο λα είλαη
επαλάγλσζηνη. Αθφκε, νη εξσηήζεηο επηδηψρζεθε λα είλαη ζπλνπηηθέο θαη πεξηεθηηθέο, ψζηε
λα ζπκπιεξψλνληαη εχθνια. Δπηπιένλ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθεχγνληαη άζθνπεο
εξσηήζεηο, κε ζηφρν έλα ζχλνιν πεξίπνπ 20-25 εξσηήζεσλ λα επαξθεί γηα ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα.

6.2.8 Πηινηηθό εξσηεκαηνιόγην
Σν πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην, δειαδή απηφ πνπ νλνκάδνπκε δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, είρε σο θχξην ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
«εξγαιείνπ» πνπ ζρεδηάζακε. ην δνθηκαζηηθφ ζηάδην επηρεηξήζεθε λα κεηξεζεί ν βαζκφο
θαηαλφεζεο, «απνδνρήο» θαη εξκελείαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ ην ζηάδην ππήξμε
απνιχησο απαξαίηεην αθνχ ζην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην πξνζπαζήζακε λα εμαθξηβψζνπκε
εάλ:





νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη γίλνληαη εχθνια αληηιεπηνί,
ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ πξνθαιεί ηάζεηο πηζαλήο ζχγρπζεο,
ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ επηηξέπεη ηε ζπιινγή ησλ επηζπκεηψλ ζηνηρείσλ,
ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ηελ θαηάιιειε έθηαζε, δειαδή δελ είλαη ηδηαίηεξα εθηελέο,
πξν-θαιψληαο ηελ αδηαθνξία ή ηνλ εθλεπξηζκφ ησλ εξσηψκελσλ.

ηε «δνθηκή» απηή, ην εξσηεκαηνιφγην ππνβιήζεθε ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξί ησλ
28 αηφκσλ ζε δείγκα πνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα νκνηνγελέο. Σα απνηειέζκαηα σζηφζν ηνπ
πηινηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξνθαλέο εμ νξηζκνχ φηη δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζηελ
έξεπλα.

6.3

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ 1νπ εξσηεκαηνινγίνπ

6.3.1

θνπόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ

Σν εξσηεκαηνιφγην είρε ζαλ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο πνπ αλακέλεηαη λα
έρνπλ νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο ζηελ εηζαγσγή ηνπ πδξνπιάλνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε
ηεο Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην λα εμαρζνχλ θάπνηα
πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ δηάζεζε ησλ επηζθεπηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα
εθδξνκή κε πδξνπιάλν θαζψο θαη γηα ηελ δήηεζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν θάζε ηχπνο
εθδξνκήο πνπ πξνηείλεηαη, ηφζν απφ ηηο εηαηξίεο πνπ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα
πδξνπιάλα ζηε ρψξα καο, φζν θαη απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο ηεο Κξήηεο. Δπηπιένλ
αλαδεηήζεθε πφζεο θνξέο είλαη δηαηεζεηκέλνο θάπνηνο λα ηαμηδέςεη κε πδξνπιάλν θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ ζηελ Διιάδα, κε ηη ηχπν πδξνπιάλνπ ζα πξνηηκνχζε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπο πξννξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζα
πξνηηκνχζε λα βξεζεί. Σέινο, γίλεηαη κία πξψηε εθηίκεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ ηαμηδησηψλ
ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδξνκέο θαη ζηηο ηηκέο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ φπσο πξνέθπςαλ
απφ ηελ εμίζσζε θφζηνπο πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 5.4 θαη απφ ην

πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε γηα παξεκθεξή ζθνπφ απφ ην θνηηεηή
Παγσλάθε Μελά ζε πξνεγνχκελε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ λα
παξαζέηνληαη ζην παξάξηεκα.
ην Ραράρτθμα Β, ζην ηέινο, παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ζηα ειιεληθά καδί κε ην
έλζεην γλσξηκίαο φπσο δφζεθε ζηνπο ηνπξίζηεο ζε φιε ηελ Κξήηε θαζψο θαη ζηηο ππφινηπεο
γιψζζεο πνπ δηαλεκήζεθαλ, δειαδή ζηα αγγιηθά, γεξκαληθά θαη ηηαιηθά. Δπηπιένλ ζην
Ραράρτθμα Δ βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνεγνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ
πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ θνηηεηή
Παγσλάθε Μελά θαη ηεο νπνίαο ε παξνχζα δηπισκαηηθή απνηειεί ζπλέρεηα.
Σέινο ζην Ραράρτθμα Α θαηαγξάθεηαη ε ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε ν θχξηνο Κψζηαο
Μπαληνπβάο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ „Cretan Holidays‟ ελφο απφ ηα
κεγαιχηεξα ηαμηδησηηθά γξαθεία ζηελ ρψξα καο, κε πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο
ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νξγάλσζε θαη πψιεζε εθδξνκηθψλ παθέησλ ηφζν ζηελ
εγρψξηα φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά.

6.3.2 Γεηγκαηνιεςία
Ζ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα απφ ηηο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ελέξγεηεο
πνπ νθείιεη λα δηεμαγάγεη ν εξεπλεηήο/ζηαηηζηηθφο φηαλ επηζπκεί λα κειεηήζεη ζηαηηζηηθά
έλα θαηλφκελν. Πξηλ μεθηλήζεη ε ζηαηηζηηθή έξεπλα νθείινπλ, νη εξεπλεηέο, λα νξίζνπλ κε
ζαθήλεηα ην ζχλνιν πνπ ζα κειεηήζνπλ, δειαδή, ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ηηο
ζηαηηζηηθέο κνλάδεο πνπ ζα απαξηίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ. ηαηηζηηθή κνλάδα είλαη δπλαηφλ λα
ζεσξεζεί έλα αληηθείκελν, έλα άηνκν, έλα λνηθνθπξηφ θ.α.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο
θαηαγξαθήο έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 4 γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά,
γεξκαληθά, ηηαιηθά) ζε 4 ζεκεία ηεο Κξήηεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (γεσγξαθηθά,
θνηλσληθά, ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θιπ). Απηφ γηα λα έρνπκε θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξν
δείγκα θαη λα ιάβνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη πην αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα
πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εηθφλα ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.
Ο ζηφρνο φπσο αλαιχζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο
αληαπφθξηζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Κξήηε γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο ζην
ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο θάπνηαο εθδξνκήο κε πδξνπιάλν.

6.3.3 Μέγεζνο δείγκαηνο
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1372 άηνκα θάζε ειηθίαο. Απφ ηα 1372 άηνκα πνπ πξνζεγγίζηεθαλ
θαη ελεκεξψζεθαλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο, ηειηθά δέρηεθαλ λα
πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη λα απαληήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηα 458
(33,4%). Πξφθεηηαη ηφζν γηα άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο, φισλ ησλ ειηθηψλ απφ 31 ρψξεο κε ηα
κεγαιχηεξα πνζνζηά λα παξαηεξνχληαη ζε Γεξκαλνχο, Βξεηαλνχο, Βέιγνπο, Οιιαλδνχο θαη
λα αθνινπζνχλ Ηηαινί θαη Γάιινη.

ζν κεγαιχηεξν είλαη ην δείγκα ηφζν θαιχηεξα αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ. Σν κεγάιν
κέγεζνο σζηφζν, δελ είλαη ηθαλφ λα εγγπεζεί ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. εκαζία
έρεη ε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο, δε-ιαδή λα αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ.
Σν κεγάιν απηφ δείγκα απμάλεη ηελ αθξίβεηα ηεο έξεπλαο (κεηψλεη ην ηππηθφ ζηαηηζηηθφ
ζθάικα) θαη καο επηηξέπεη λα θάλνπκε πεξηζζφηεξεο δηαζηαπξψζεηο θαη ππναλαιχζεηο ζε
κηθξφηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ.
πσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ ε έξεπλα έγηλε θαηά θχξην ιφγν κε ζπλεληεχμεηο, δηά δψζεο.
Απηφ δηφηη πέξαλ ηεο θαιχηεξεο εμνηθείσζεο ηνπ εξσηψκελνπ κε ηηο δηάθνξεο ηερληθέο
έλλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην, αλαπηχζζεηαη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ηνπ εξσηψλ θαη ηνπ εξσηψκελνπ πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ δεχηεξν κία αζθάιεηα λα
αλνηρηεί θαη λα δψζεη αιεζηλέο απαληήζεηο. Γη απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφο ν αξηζκφο ησλ
αλζξψπσλ πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο, δέρηεθαλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα
απηή ηελ έξεπλα ζπγθξηηηθά θαη κε άιιεο αληίζηνηρεο έξεπλεο. Δπαθφινπζν, είλαη ηα πνιχ
ρακειά πνζνζηά αδηεπθξίληζησλ απαληήζεσλ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη
παξαθάησ ζηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηείλνπλ ζην 0%. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί
φηη παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ, αθνχ ελεκεξσζνχλ, ηειηθά
δέρνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζηηο
κεγαιχηεξεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ζηα ηνπξηζηηθά γξαθεία φπνπ είλαη πην απξφζσπε ε
ζρέζε κεηαμχ εξσηψλ θαη εξσηψκελνπ ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο κνλάδεο φπνπ ππάξρεη κηα
πην ζηελή θαη ζπρλή επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ην πξνζσπηθφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ
ζπλέληεπμε θαη ζηηο πξνθείκελεο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ
πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα.

6.3.4 Γεσγξαθηθή θάιπςε
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο, ε επηινγή ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ
θνξέσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα δηεμαρζεί ε παξνχζα έξεπλα έγηλε κε γλψκνλα λα θαιχπηνπλ
έλα κεγάιν θάζκα ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ψζηε λα νδεγεζνχκε ζε αληηπξνζσπεπηηθά
απνηειέζκαηα.
Διήθζε ππφςε
1. ε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θάζε πεξηνρήο,
2. ε γεσγξαθηθή ηεο έθηαζε
3. αλ βξίζθεηαη ή φρη θνληά ζε ιηκάλη ε αεξνδξφκην
4. ε πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πξνο απηήλ
5. ε επθνιία πξφζβαζεο
6. ην πιήζνο ηνπξηζηψλ θάζε ρξφλν
7. θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά επηζθεπηψλ

Οη πεξηνρέο πνπ επηιέρηεθαλ είλαη νη εμήο:


Ζξάθιεην
Σν Ζξάθιεην απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε πφιε θαη πξσηεχνπζα ηεο Κξήηεο, θαζψο
επίζεο θαη ην 4ν κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο Διιάδαο. Απφ ζπγθνηλσληαθήο
απφςεσο ζην Ζξάθιεην εδξεχεη ν δηεζλήο αεξνιηκέλαο „Νίθνο Καδαληδάθεο‟ πνπ
απνηειεί ην 2ν ζε θίλεζε κεγαιχηεξν αεξνδξφκην ηεο ρψξαο (πξψην ζε πηήζεηο
ηζάξηεξ) κεηά ην αεξνδξφκην „Δι. Βεληδέινο‟ ησλ Αζελψλ. Δπίζεο, ζην Ζξάθιεην
βξίζθεηαη θαη ν κεγαιχηεξνο ιηκέλαο ηνπ λεζηνχ κε ππθλή αθηνπιντθή ζπγθνηλσλία
θπξίσο κε ηνλ Πεηξαηά θαη άιια λεζηά. Απφ ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη εχθνια
αληηιεπηφ φηη κέζσ ηνπ Ζξαθιείνπ θαηαθηάλεη ζηελ Κξήηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ.
πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή Γνχβεο, κία πεξηνρή
αλαηνιηθά ηνπ αεξνδξνκίνπ ζε απφζηαζε 15ρικ αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ.
Πξφθεηηαη γηα κία πεξηνρή κε ηδηαίηεξα κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε ε νπνία ζχκθσλα
θαη κε ην πξφγξακκα ηεο εηαηξείαο ειιεληθά πδαηνδξφκηα απνηειεί κηα πηζαλή
ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηελ θαηαζθεπή θεληξηθνχ πδαηνδξνκίνπ γηα ηελ πεξηθέξεηα
ηεο Κξήηεο.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ην μελνδνρείν „St. Constantin‟. Σν
θαηάιπκα απνηειεί κία κεγάιε κνλάδα 500θιηλψλ θαη απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν
ζε επηζθέπηεο ηχπνπ „all inclusive‟



Μάιηα
Σα Μάιηα απνηεινχλ θσκφπνιε θαη πξψελ θνηλφηεηα ζηελ επαξρία Πεδηάδνο πνπ
απνηειεί δεκνηηθφ δηακέξηζκα ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ θνληά
ζηα ζχλνξα κε ην λνκφ Λαζηζίνπ. Ζ πφιε ησλ Μαιίσλ απνηειεί έλα απφ ηα
δεκνθηιέζηεξα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο Κξήηεο θαη απέρεη πεξίπνπ 35 ρκ απφ ηελ
πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ.
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ ηα μελνδνρεία, „Drossia Palms‟, „Arlekin
Tango‟, „Golden bay‟ (δπλακηθφηεηαο 60 θιίλεο ην θαζέλα) „Sirens
beach&village‟(δπλακηθφηεηαο 500+ θιηλψλ ηχπνπ all inclusive, θαζψο θαη ην
ηαμηδησηηθφ γξαθείν „Travel Deals Office‟



Ρέζπκλν
Σν Ρέζπκλν είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ ηεο Κξήηεο θαη έδξα ηνπ
κεηξνπνιηηηθνχ νκψλπκνπ δήκνπ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Δκθαλίδεη κεγάιε
ηνπξηζηηθή θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ελψ νη 10.500 θαη πιένλ
ελεξγνί θνηηεηέο θαζηζηνχλ ηελ πφιε ηδηαίηεξα δσληαλή θαη θαηά ηελ ππφινηπε
πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη ε 3ε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Κξήηεο κεηά ην Ζξάθιεην θαη
ηα Υαληά θαη επίζεο επηινγή ηεο εηαηξείαο „ειιεληθά πδαηνδξφκηα‟ γηα ηελ
θαηαζθεπή πδαηνδξνκίνπ. πγθνηλσληαθά, ε πφιε δελ δηαζέηεη αεξνδξφκην θαη
εμππεξεηείηαη απφ ηα αεξνδξφκηα Υαλίσλ-Ζξαθιείνπ (κε απεπζείαο δξνκνιφγηα ησλ
ΚΣΔΛ Ζξαθιείνπ-Λαζηζίνπ, Υαλίσλ-Ρεζχκλεο)

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ ηα μελνδνρεία „Αttrium Hotel‟, „Cretan
Villas‟ bay‟ (κηθξνκεζαίαο δπλακηθφηεηαο 60 θιίλεο ην θαζέλα) θαζψο επίζεο θαη
δχν ηαμηδησηηθά γξαθεία.



Αγία Γαιήλε (Ρεζπκλεο)
Ζ Αγία Γαιήλε είλαη έλα δεκνθηιέο παξαζαιάζζην ζέξεηξν πνπ βξίζθεηαη 61ρικ
λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ρεζχκλνπ θαη 68ρικ λνηηνδπηηθά ηνπ Ζξαθιείνπ ζηηο λφηηεο
αθηέο ηεο θνηιάδαο ηνπ Ακαξίνπ. Πξηλ ηηο δεθαεηίεο ‟60 θαη ‟70, φηαλ θαη γλψξηζε
κία κεγάιε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ην ρσξηφ ήηαλ έλα κηθξφ ςαξνρψξη θαη νπζηαζηηθά
εμππεξεηνχζε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Μέιακπεο, φκσο ην ‟60 έγηλε ν
αγαπεκέλνο πξννξηζκφο γηα ηα απειεπζεξσκέλα παηδηά ησ ινπινπδηψλ, ηνπο ρίπηο.
Μάιηζηα πνιινί είλαη θαλαηηθνί ηεο νπαδνί, νη νπνίνη έξρνληαη ζην ρσξηφ θάζε
ρξφλν απφ ηφηε. ήκεξα ε Αγία Γαιήλε είλαη έλα ζχγρξνλν ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν πνπ
παξέρεη φιεο ηηο αλέζεηο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Ζ Αγία Γαιήλε ηνπξηζηηθά
απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ επηιέγνπλ εθδξνκηθφ ηνπξηζκφ πνπ επηζθέπηνληαη
πεξηζζφηεξνπο ησλ 2 πξννξηζκνχο ή ζε κφληκνπο επαλαιακβαλφκελνπο πειάηεο πνπ
πεξλνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην ρξφλν ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ πεξηνρή θαη δελ
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα μνδέςνπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζε κεηαθηλήζεηο.
Σελ Αγία Γαιήλε κπνξεί θαλείο λα πξνζεγγίζεη κε ιεσθνξείν ή απηνθίλεην απφ
Ζξάθιεην κέζσ Σπκπαθίνπ. Δπίζεο απφ ην Ρέζπκλν κέζσ ηεο θνηλφηεηαο ηνπ
πειίνπ. Με απηνθίλεην απαηηείηαη κία ψξα απφ ην Ρέζπκλν θαη κηάκηζε ψξα απφ ην
Ζξάθιεην ιφγσ θπξίσο ηνπ θαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη
επαξρηαθφ κε πνιιέο ζηξνθέο πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεη αλάπηπμε κεγάισλ
ηαρπηήησλ. Δπίζεο, ππάξρεη αθηνπιντθή δηαζχλδεζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο λφηηαο
Κξήηεο θπξίσο παξαιίεο, φπσο είλαη ε παξαιία ηνπ Πξέβειε, ην Αγηνθάξαγγν, ε
λήζνο Γαχδνο θιπ.
ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπκκεηείραλ ηα κηθξνκεζαίαο δπλακηθφηεηαο
μελνδνρεία „Αstoria hotel‟, „Glaros hotel‟ θαη „Porto Galini‟.

ηελ παξαθάησ Εικόνα 1-1Εικόνα 6-1 παξνπζηάδνληαη επί ηνπ ράξηε ηεο Κξήηεο ηα ηέζζεξα
ζεκεία πνπ δηαλεκήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα.
Εικόνα 6-1 Σα τζςςερα ςθμεία διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ

ηελ παξαθάησ Εικόνα 6-2 απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζεγγίζηεθαλ θαη
εξσηήζεθαλ γηα λα απαληήζνπλ ζηελ έξεπλα (1ε ζηήιε), απηνί νη νπνίνη δέρηεθαλ ζηε
ζπλέρεηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην (2ε ζηήιε) θαζψο θαη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ
απάληεζαλ ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ εξσηήζεθαλ (3ε ζηήιε) ζε θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δηεμήρζε ε έξεπλα (Αγία Γαιήλε, Ζξάθιεην, Μάιηα, Ρέζπκλν).

Εικόνα 6-2 υμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα

ξσηήζεθαλ

απάληεζαλ

πνζνζηφ

ΑΓ.ΓΑΛΖΝΖ

518

254

49%

ΖΡΑΚΛΔΗΟ

291

61

21%

ΜΑΛΗΑ

334

86

25,8%

ΡΔΘΤΜΝΟ

229

57

24,9%

ΤΝΟΛΟ

1372

458

33,4%

Να ζεκεησζεί φηη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηελ πφιε ηνπ
Ρεζχκλνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 7 θαη 10 (Ραράρτθμα
Β) φζνλ αθνξά ην πδαηνδξφκην εθθίλεζεο ηεο εθδξνκήο, δεδνκέλνπ φηη βάζε πιεξνθνξηψλ
απφ ηελ εηαηξεία „ειιεληθά πδαηνδξφκηα‟ δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο θπξίνπ Γθφβα ζην Ρέζπκλν
πξνγξακκαηίδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί πδαηνδξφκην, φπνηε θαη νη επηζθέπηεο ηνπ Ρεζχκλνπ ζα
κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ απηφ. Άξα πξνζαξκφζακε αλάινγα ην εξσηεκαηνιφγην
αθνχ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζέιεη λα εμάγεη ε παξνχζα έξεπλα, αθνξνχλ ηελ
αληαπφθξηζε ησλ ηνπξηζηψλ ζηα εθδξνκηθά παθέηα πνπ ζα πξνζθέξεη ην κέζν, ηφζν σο πξνο
ην είδνο απηψλ φζν θαη σο πξνο ηελ ηηκή πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εμειηγκέλε, ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε δηπισκαηηθή εξγαζία εμίζσζε θφζηνπο θαη παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην 5.4.

6.3.5 Υξνληθό δηάζηεκα ηεο έξεπλαο
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ην πξψην εξσηεκαηνιφγην έγηλε απφ ηηο 8Απγνχζηνπ έσο
22Οθησβξίνπ 2018. Ζ πεξίνδνο απηή επηιέρζεθε, θαζψο


ν κήλαο Αχγνπζηνο θαη ηδηαίηεξα νη κέξεο απηέο (8/8-31/8) εληάζζνληαη ζηε
high-season ηνπ θαινθαηξηνχ, φπνπ ε δήηεζε είλαη κέγηζηε θαη νη ηηκέο
ζεκαληηθά απμεκέλεο. ε απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο
κε έκθαζε φκσο ζηηο ειηθίεο έσο 45 εηψλ.



Ο επηέκβξεο, ελ ζπλερεία, παξνπζηάδεη αξθεηά κεγάιε δήηεζε επίζεο κε
επίζεο απμεκέλεο ηηκέο (πιελ ηεο πεξηνρήο ησλ Μαιίσλ). Χζηφζν, έρνπκε

δηαθνξνπνίεζε ζηηο ειηθίεο αθνχ έρνπκε αλζξψπνπο θπξίσο ζηελ θιάζε 4560εηψλ θαη άλσ ησλ 60 κε ζεκαληηθή κείσζε ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο.


Ο Οθηψβξεο, ηέινο εληάζζεηαη ζηε low-season θαηά ηελ νπνία ππάξρεη
αηζζεηή κείσζε ηεο δήηεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ
ηηκψλ. Οη ειηθίεο πνπ παξαηεξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη είλαη 45-60 θαη άλσ
ησλ 60.

6.3.6 Σν 1ν εξσηεκαηνιόγην θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ

Σςγκενηπυηικά ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ έπεςναρ

ΚΟΠΟ

Δθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη
πγθνηλσληαθήο
Τπνδνκήο
ηνπ
Δζληθνχ
Μεηζφβηνπ
Πνιπηερλείνπ πνπ αθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ
πδαηνδξνκίσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΦΟΗΣΖΣΖ

Νίθνο Εαραξηάδεο

ΘΔΜΑ

Αληαπφθξηζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο Κξήηεο ζην ελδερφκελν
έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνπιάλσλ ζηε ρψξα καο.

ΣΤΠΟ ΔΡΔΤΝΑ

πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (είηε κέζσ ζπλέληεπμεο, είηε
θαη‟ ηδίαλ ζπκπιήξσζε απηνχ απφ ηνλ επηζθέπηε)

ΥΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΣΖΜΑ

8 Απγνχζηνπ - 22 Οθησβξίνπ 2018

ΜΔΓΔΘΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ

Δξσηήζεθαλ 1372 άηνκα

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΚΑΛΤΦΖ

4 ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο

ΠΡΟΧΠΗΚΟ
ΔΡΔΤΝΑ

ζπκπιεξψζεθαλ 458 εξσηεκαηνιφγηα

(Ζξάθιεην, Ρέζπκλν, Μάιηα, Αγία Γαιήλε)

13 Δξεπλεηέο θαη 1 επφπηεο

6.3.6.1

Διθπζηηθόηεηα πδξνπιάλνπ ζαλ κέζν κεηαθνξάο

Σν πξψην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο πνπ επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί αθνξνχζε ην θαηά πφζν νη
επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηαμηδέςνπλ κε πδξνπιάλν γηα ιφγνπο
αλαςπρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηε ρψξα καο. πσο απεηθνλίδεηαη ζην
παξαθάησ Γράφθμα 6-1 ην 83,4% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ζεηηθφ γηα ηαμίδη κε πδξνπιάλν,
ελψ κφιηο ην 16,2% δήισζε κάιινλ αξλεηηθφ.

Γράφθμα 6-1 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο για λόγουσ αναψυχισ κατά τθ διάρκεια των
διακοπϊν ςασ’;

Θα ταξιδεφατε με υδροπλάνο για λόγουσ
αναψυχισ κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν
ςασ;
83,4%

16,2%

44,1%
39,3%

9,6%

Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

6,6%

Σίγουρα Πχι

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ην πνζνζηφ πνπ έιαβε ε αληίζηνηρε εξψηεζε
ζην πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο
ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟ [Ραράρτθμα Δ]. ε εθείλν ην
εξσηεκαηνιφγην ζεηηθνί δήισζαλ πεξίπνπ ην 91% ησλ εξσηεζέλησλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 16,2% ησλ εξσηεζέλησλ απέξξηςε ην
ελδερφκελν θάπνηαο πηήζεο κε πδξνπιάλν πξάγκα πνπ απαληάηαη ζηελ επφκελε εξψηεζε.
Απφ ην δείγκα ησλ αλζξψπσλ πνπ εμέθξαζαλ θάπνην δηζηαγκφ ζην ηαμίδη κε πδξνπιάλν:
 Σν 30,5% επηθαιέζηεθε ιφγνπο αζθάιεηαο
 Σν 31,6% αλέθεξε φηη πξνηηκά θάπνην άιιν κέζν κεηαθνξάο
 Δλψ ην 23,2% πξνηηκά έλα πην νηθνλνκηθφ ηξφπν κεηαθίλεζεο
Σα απνηειέζκαηα απηά απεηθνλίδνληαη ζην Γράφθμα 6-2. Άιινη ιφγνη πνπ δηαηππψζεθαλ απφ
άηνκα πνπ δήισζαλ αξλεηηθά ζηελ ρξήζε ηνπ πδξνπιάλνπ (14,7 %) θαη απεηθνλίδνληαη σο
„άιινο ιφγνο‟ είλαη:





Πξνζσπηθνί ιφγνη πγείαο
Δπηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην κέζν
Πξνηίκεζε ήζπρσλ δηαθνπψλ ρσξίο κεηαθηλήζεηο

Γράφθμα 6-2 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘Για ποιο λόγο δεν κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο’;

Για ποιο λόγο ΔΕΝ κα ταξιδεφατε με
υδροπλάνο;
30,5%

31,6%
23,2%

14,7%

Λόγοι αςφάλειασ

Προτίμθςθ ςε άλλο
μεςο μεταφοράσ

οικονομικότεροσ
τρόποσ μετακίνθςθσ

Άλλοσ λόγοσ

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ επηθπιαθηηθνί ζην
ελδερφκελν πηήζεο κε πδξνπιάλν παξαηεξνχκε φηη:



Οη γπλαίθεο θαίλνληαη λα είλαη πην επηθπιαθηηθέο ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα
πηήζε κε πδξνπιάλν ζε πνζνζηφ 56,2% έλαληη 44,6% ησλ αλδξψλ.

Οη αξλεηηθέο απαληήζεηο απμάλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ κε
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ αξλεηηθνί ζην λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνην ηαμίδη κε πδξνπιάλν λα θαηαγξάθεηαη ζηηο ειηθίεο άλσ
ησλ 60 εηψλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα απηά απεηθνλίδνληαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα Γράφθμα 6-3 θαη
Γράφθμα 6-4

Γράφθμα 6-3 Κατανομι των αρνθτικϊν απαντιςεων για πτιςθ με υδροπλάνο ςε ςχζςθ με το φφλο

Κατανομι των αρνθτικϊν απαντιςεων για
πτιςθ με υδροπλάνο ςε ςχζςθ με το φφλο
56,2%
44,6%

ΑΝΔΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γράφθμα 6-4 Κατανομι των αρνθτικϊν απαντιςεων για πτιςθ με υδροπλάνο ςε ςχζςθ με τθν θλικία

Κατανομι των αρνθτικϊν απαντιςεων για
πτιςθ με υδροπλάνο ςε ςχζςθ με τθν θλικία
22,2%
17,8%
11,8%
5,33%
0%
κατω των 18

6.3.6.2

Δπηζπκεηνί

19-30

31-45

πξννξηζκνύ

46-60

εθδξνκήο

Άνω των 60

κε

πδξνπιάλν

Σν επφκελν πξνο αλάιπζε εξψηεκα αθνξνχζε ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ήζειαλ λα
ηαμηδέςνπλ νη επηζθέπηεο ηεο λήζνπ Κξήηεο. Αλ, δειαδή, ζα πξνηηκνχζαλ ν πξννξηζκφο ηνπο
λα είλαη εληφο ή εθηφο ηνπ λεζηνχ. Οη απαληήζεηο θαίλνληαη ζην Γράφθμα 6-5.

Γράφθμα 6-5 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘Που κα προτιμοφςατε να είναι ο προοριςμόσ τθσ εκδρομισ ςασ με υδροπλάνο’

Που κα προτιμοφςατε να είναι ο προοριςμόσ
τθσ εκδρομισ ςασ με υδροπλάνο;
57%

25,9%
10%

Εντόσ Κριτθσ

Εκτόσ Κριτθσ

7%

Και τα 2

Δ/Α

Οη ζρεηηθέο απαληήζεηο δείρλνπλ κηα ηζρπξή πξνηίκεζε σο πξνο ηελ επηινγή «Καη ηα 2»
δειαδή νη εξσηεζέληεο δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε πξννξηζκνχο ηφζν εληφο φζν θαη
εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο. ην δήηεκα απηφ ηνπ πξννξηζκνχ ηεο εθδξνκήο νη
πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαίλεηαη επίζεο λα ζπκθσλνχλ κε απηέο πνπ δειψζεθαλ ζην
εξσηεκαηνιφγην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ
ζηελ Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟ [Ρ].
Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη νη απαληήζεηο απηψλ πνπ επηζπκνχλ επηζθέςεηο ζε πξννξηζκνχο
ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Κξήηεο, ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ
έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο. πγθεθξηκέλα, ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζην
Ζξάθιεην θαη ηελ Αγία Γαιήλε θαηαγξάθεηαη κία ηάζε πξνηίκεζεο ζε πξννξηζκνχο εληφο
ηεο Κξήηεο θαζψο ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ „εθηφο Κξήηεο‟ είλαη κηθξφηεξα απφ ηα
πνζνζηά απηψλ πνπ επέιεμαλ ν πξννξηζκφο ηνπο λα είλαη „εληφο Κξήηεο‟.
Σα ρακειά απηά πνζνζηά απνδίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ζην Ζξάθιεην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
πεξηνρή Γνχβεο φπνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα ην μελνδνρείν πνπ επηιέρζεθε είλαη ηχπνπ all
inclusive πνπ ζεκαίλεη φηη ν επηζθέπηεο εθ ησλ πξνηέξσλ ζθνπεχεη λα πεξάζεη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ζηελ εθεί γχξσ
πεξηνρή ρσξίο κεγάιν αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ. Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζε επηζθέπηεο πνπ δελ
επηζπκνχλ ηηο κεγάιεο ή ρξνλνβφξεο κεηαθηλήζεηο.
ηελ Αγία Γαιήλε απφ ηελ άιιε παξαηεξνχκε επηζθέπηεο πνπ είηε θάλνπλ ηνλ γχξν ηεο
Κξήηεο θαη δηακέλνπλ γηα κία ε δχν δηαλπθηεξεχζεηο, είηε επηζθέπηεο πνπ κέλνπλ κεγάιν
δηάζηεκα 14-21 εκέξεο επηζπκψληαο θαηά ην δπλαηφ πην ήζπρεο δηαθνπέο. Οη κεγάιεο
δηάξθεηαο δηακνλέο αθνξνχλ δειαδή επαλαιακβαλφκελνπο ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη
απνθιεηζηηθά ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαη κε ζθνπφ λα πεξάζνπλ ηηο κέξεο ηνπο ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή θαη ηελ Κξήηε. Άιισζηε πξφθεηηαη θαη γηα έλα δπζπξφζηην, ιφγσ θαθνχ
νδηθνχ δηθηχνπ, πξννξηζκφ πνπ ζεκαίλεη φηη ήδε επηβαξχλνληαη επηπιένλ θφζηνο νηθνλνκηθφ
θαη θφζηνο ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ εθεί.
Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, κία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην είδνο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηηο πηήζεηο κε
πδξνπιάλν.
Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ εξψηεζε γηα ην „αλ ζα
επηζπκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πδξνπιάλν ζαλ κέζν κεηαθνξάο‟ φπσο παξνπζηάζηεθε
παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη επηζθέπηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα επηζπκνχζαλ

θάπνηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν, φρη φκσο ζε πνιχ κεγάιε απφζηαζε κε κεγάιν αξηζκφ
εξσηεζέλησλ απφ απηνχο λα πξνηηκνχλ ηηο πεξηεγεηηθέο πηήζεηο ηχπνπ sightseeing.
πγθεθξηκέλα νη ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη κε παθέην all inclusive δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
θαιχςνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή. Δπίζεο ν
εθδξνκηθφο θαη πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο πνπ θαηά θαλφλα ελνηθηάδνπλ θάπνην φρεκα ζα
πξνηηκνχζε ε εθδξνκή ηνπ κε πδξνπιάλν λα κελ είλαη ηφζν ρξνλνβφξα.

6.3.6.3

Οη δεκνθηιέζηεξνη επηζπκεηνί πξννξηζκνί

Έλα άιιν πεδίν πνπ εμεηάδεηαη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηνλ πξννξηζκφ πνπ ζα
επηζπκνχζαλ νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή. Απφ ηε
ζρεηηθή εξψηεζε πξνέθπςαλ ηα εμήο:






Γεκνθηιέζηεξν λεζί είλαη ε αληνξίλε, ελψ αθνινπζνχλ Μχθνλνο, Κάξπαζνο, Μήινο,
Ρφδνο, Γαχδνο
Γεκνθηιέζηεξε πφιε ηα Υαληά κε ην Ρέζπκλν θαη ην Ζξάθιεην λα ζπγθεληξψλνπλ
ζεκαληηθά πνζνζηά απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο
Πην δεκνθηιήο αξραηνινγηθφο ρψξνο απηφο ηεο Κλσζνχ
ηνπο θπζηνιαηξηθνχο πξννξηζκνχο ζεκαληηθά πνζνζηά ιακβάλεη ε ακαξηά κε ην
Διαθνλήζη θαη ηελ παξαιία ηνπ Μπάινπ
Δλψ ππάξρνπλ θαη πξνηηκήζεηο γηα κηθξφηεξα κέξε φπσο ε Δινχληα, ηα Μάηαια θαη ε
Υψξα θαθίσλ.

ε γεληθέο γξακκέο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε απηά
ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ηεο εξγαζίαο „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ
Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟ (Ραράρτθμα Δ).
Αληίζηνηρε εηθφλα σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ηνπξηζηηθνί
πξάθηνξεο πνπ πσινχλ εθδξνκηθά παθέηα φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζηε ζπλέληεπμε πνπ καο
παξαρψξεζε ν θχξηνο Μπαληνπβάο (Ραράρτθμα Α)

6.3.6.4

Δπηζπκεηνί ηύπνη πδξνπιάλσλ

ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα εζηηάζηεθε ζην πνηνο ηχπνο πδξνπιάλνπ ζα ήηαλ πην ειθπζηηθφο γηα
ηνπο επηβάηεο.
Τπήξμε έλα 10% πνπ δήισζαλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζε ηαμίδη κε πην κηθξά πδξνπιάλα 3-6
ζέζεσλ (κε ηηκή εηζηηεξίνπ 180€/άηνκν γηα ζπκβαηηθή απφζηαζε 100ρικ) θαζψο δίλνπλ
έκθαζε ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ άλεζε πιεξψλνληαο αθφκα θαη αθξηβφηεξν θφκηζηξν.
Έλα άιιν 10% δήισζε φηη αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε πδξνπιάλα κε κεγαιχηεξε
άηξαθην θαη ζα ην πξνηηκνχζαλ αθφκα θαη αλ ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ήηαλ ιίγν πην αθξηβή.
ηελ εξψηεζε απηή φπσο δηαηππψζεθε θαη θαίλεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην ζην Ραράρτθμα Β
ε ηηκή γηα ην κεγάιν πδξνπιάλν ησλ 19 ζέζεσλ παξνπζηάδεηαη πςειφηεξε απφ ηελ
αληίζηνηρε ηνπ κεζαίνπ πδξνπιάλνπ 8-12 ζέζεσλ.
Ζ πςειφηεξε ηηκή πνπ ηέζεθε γηα ην πδξνπιάλν 19 ζέζεσλ έλαληη ηνπ κεζαίνπ κε 8-12
(110€ θαη 95€) νθείιεηαη ζηα λνχκεξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμίζσζε θφζηνπο γηα break
even ζηηο 11 ζέζεηο. Ζ ρακειφηεξε ηηκή πνπ πξνέθπςε ζην κεζαίν αεξνζθάθνο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν break even νθείιεηαη ζην φηη ην DHC-3 είλαη κνλνθηλεηήξην ελψ ην DHC-6
είλαη δηθηλεηήξην. Καη κε 11 ζέζεηο ην DHC-3 είλαη γεκάην ζε αληίζεζε κε ην DHC-6 πνπ
έρεη κηζή πιεξφηεηα θαη πξέπεη λα ππεξθαιχςεη κε απηέο ηηο ζέζεηο θφζηνο δχν θηλεηήξσλ.

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ζα είλαη νηθνλνκηθφηεξε γηα ην 19-ζεζην α/θ
θαζψο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο νη παξαδνρέο φπσο ε βαζηθή παξαδνρή γηα ην break even
σζηφζν ν ιφγνο πνπ ξσηήζακε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο κε απηή ηελ δηαθνξά θφζηνπο
είλαη γηα λα εμαθξηβψζνπκε αλ ηζρχεη ε αληίιεςε φηη νη επηβάηεο αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε
αζθάιεηα φηαλ ηαμηδεχνπλ κε κεγαιχηεξα αεξνζθάθε.
Σν ππφινηπν 80% ησλ εξσηεζέλησλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ απηψλ, δήισζε φηη δελ
ην ελδηαθέξεη ην είδνο ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ζα επέιεγε απηφ κε ηε ρακειφηεξε ηηκή
εηζηηεξίνπ.

6.3.6.5

Αληαπόθξηζε επηζθεπηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα εθδξνκηθά παθέηα.

Ζ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζε απηή ηελ παξάγξαθν απνηειεί έλαο
απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα εζηηάζεη ζην πσο
αληαπνθξίλνληαη νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο ζε ζπγθεθξηκέλα εθδξνκηθά παθέηα θαη ζηελ ηηκή
πνπ νξίζακε γηα απηά φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ εμίζσζε θφζηνπο πνπ αλαιχζεθε
πξνεγνπκέλσο.
Σα
εθδξνκηθά
παθέηα
αθνξνχλ
πηήζεηο:


Aller Retour θαηά ηελ νπνία ν επηβάηεο επηζθέπηεηαη έλαλ πξννξηζκφ ζηνλ νπνίν
παξακέλεη θάπνηεο ψξεο θαη επηζηξέθεη ζηελ αθεηεξία ηνπ ηελ ίδηα εκέξα.



Sightseeing θαηά ηελ νπνία ν επηβάηεο επηβηβάδεηαη ζην αεξνζθάθνο θαη
απνιακβάλεη ηελ εκπεηξία κηαο πεξηεγεηηθήο πηήζεο κε μελάγεζε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο γχξσ απφ ην πδαηνδξφκην απνζαιάζζσζεο ηνπ πδξνπιάλνπ.



See&stop θαηά ηελ νπνία ν επηβάηεο επηζθέπηεηαη δχν ή πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο
πεξλάεη θάπνην ρξφλν ζηνλ θάζε πξννξηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη μαλά ζηελ
αθεηεξία
ηνπ
ηελ
ίδηα
κέξα.

Οη πξννξηζκνί πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ ηα Υαληά γηα εθδξνκή εληφο Κξήηεο θαη ε αληνξίλε
γηα εθηφο, νη νπνίνη ήηαλ νη πξννξηζκνί πνπ βγήθαλ κε κεγάιε δηαθνξά πξψηνη ζε
δεκνηηθφηεηα ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
„Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα-Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟
[Ραράρτθμα Δ] ζην νπνίν νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θιήζεθαλ λα νλνκαηίζνπλ ηνπο
πξννξηζκνχο πνπ επηζπκνχζαλ ζε ηαμίδη κε πδξνπιάλν. Σα απνηειέζκαηα απηά
επηβεβαηψζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φπσο παξνπζηάζηεθε
λσξίηεξα ζηελ παξάγξαθν 6.3.6.3. Δπηιέρζεθαλ, ινηπφλ ε αληνξίλε θαη ηα Υαληά θαζψο ν
ζηφρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα εζηηάζεη ην βάξνο ησλ εξσηήζεσλ θπξίσο ζην πφζα
ρξήκαηα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα μνδέςεη θάπνηνο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κία
εθδξνκηθή πηήζε κε πδξνπιάλν. Ζ ηηκνιφγεζε ησλ εθδξνκηθψλ παθέησλ ηνπ παξφληνο
εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε βάζε ηελ εμίζσζε θφζηνπο πηήζεο θαη θφζηνπο εηζηηεξίνπ κε
πδξνπιάλν φπσο απηή πεξηγξάθεθε λσξίηεξα ζηελ παξάγξαθν 5.6.

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηηο εμήο
εξσηήζεηο:
1. Θα ζαρ ενδιέθεπε να ππαγμαηοποιήζεηε με ςδποπλάνο μια εκδπομή ηύπος aller-retour
ενηόρ Κπήηηρ με αθεηηπία ηο Ηπάκλειο, πποοπιζμό ηα Φανιά ( 104km) και επιζηποθή
ηην ίδια ημέπα με κόζηορ 110€ και διάπκεια κάθε πηήζηρ 30’.
Γράφθμα 6-6 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Aller Retour Ηράκλειο Χανιά

Aller Retour Ηράκλειο-Χανιά
με κόςτοσ 110€
56,5%
40,4%
33,4%
23,1%

21,7%

18,7%

3,1%

Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

Δ/Α

ε απηφ ην παθέην δηαθνπψλ πνπ πξνηάζεθε κία εθδξνκή ηχπνπ aller retour ζηα Υαληά κε
θφζηνο εηζηηεξίνπ 110€ θαη ρξφλν θάζε πηήζεο ηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο, παξαηεξείηαη κία ηάζε
γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 56,5% φπσο θαηαγξάθεηαη θαη
απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ Γράφθμα 6-6. Βέβαηα θαη ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ
απαληήζεσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 40,4% δελ ζεσξείηαη ζε θακία πεξίπησζε ακειεηέν.
Μηαο θαη ηα Υαληά απνηεινχλ δεκνθηιή πξννξηζκφ εληφο ηεο Κξήηεο γηα ηνπο επηζθέπηεο
ηνπ λεζηνχ ζεκαληηθφ θνκκάηη απφ ηηο αξλεηηθέο απηέο απαληήζεηο απνδίδεηαη ζηελ ηηκή ηνπ
θνκίζηξνπ κηαο θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο κεηάβαζεο ζηα Υαληά είηε κε ΗΥ φρεκα
είηε κε ζπρλά δξνκνιφγηα ιεσθνξείνπ αληί ρακειφηαηνπ θνκίζηξνπ.
ηελ επφκελε εξψηεζε πξνηείλακε ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο κία εθδξνκή ζηε αληνξίλε,
έλαλ δεκνθηιή πξννξηζκφ εθηφο Κξήηεο ζηνλ νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε
απεπζείαο πξφζβαζε απφ ηελ Κξήηε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε θαξάβη θαη έλαληη πςεινχ
θνκίζηξνπ πεξί ηα 68€.
πγθεθξηκέλα ε εξψηεζε πνπ εηέζε ήηαλ ε εμήο:

2. Θα ζαρ ενδιέθεπε να ππαγμαηοποιήζεηε με ςδποπλάνο μια εκδπομή ηύπος aller-retour
εκηόρ Κπήηηρ με αθεηηπία ηο Ηπάκλειο, πποοπιζμό ηη Σανηοπίνη ( 120km) και
επιζηποθή ηην ίδια ημέπα με κόζηορ 120€ και διάπκεια κάθε πηήζηρ 30’.

Γράφθμα 6-7 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Aller Retour Ηράκλειο αντορίνθ

Aller Retour Hράκλειο-αντορίνθ
με κόςτοσ 120€
80,4%
41,8%

Σίγουρα Ναι

16,5%

38,6%

Μάλλον Ναι

8,6%

7,9%

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

3%
Δ/Α

Δδψ αλ θαη πξφθεηηαη επίζεο γηα εθδξνκή Aller-Retour γίλεηαη αληηιεπηή κηα πνιχ κεγάιε
δηαθνξά ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ γηα ηε αληνξίλε ζε ζρέζε κε ηα Υαληά αλ θαη ε ηηκή είλαη
ζρεδφλ ίδηα θαη ειαθξά απμεκέλε γηα ηε αληνξίλε. πλδπάδνληαο ηελ εξψηεζε γηα ην αλ νη
επηζθέπηεο πξνηηκνχλ ν πξννξηζκφο ησλ δηαθνπψλ ηνπο λα είλαη εληφο ή εθηφο ηεο Κξήηεο
πνπ νη πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απαληάεη „θαη ζηα δχν‟ εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ην
βαζηθφ πνπ απαζρνιεί ηνλ επηζθέπηε είλαη ε δεκνηηθφηεηα ην πξννξηζκνχ θαη είλαη
δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ην ελ ιφγσ θφκηζηξν πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη εθδξνκή
ζε απηφλ ηνλ πξννξηζκφ. Γηα ηε αληνξίλε, ελ πξνθεηκέλσ, πνπ απνηειεί ηδηαίηεξα δεκνθηιή
πξννξηζκφ είλαη εκθαλήο ε δηάζεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο Κξήηεο, κε ην 80,4% λα επηζπκνχλ
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηή ηελ εθδξνκή φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γράφθμα 6-7.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φζνλ αθνξά ηα παθέηα δηαθνπψλ ζηα Υαληά θαη ηε
αληνξίλε αληίζηνηρα φηη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κεηαθίλεζεο πξνο ηα Υαληά είλαη
πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε ηε αληνξίλε. ηα Υαληά κπνξεί θάπνηνο λα πάεη πνιχ πην
νηθνλνκηθά ρξεζηκνπνηψληαο ην ιεσθνξείν γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπ ή θαη κε ην Η.Υ.
απηνθίλεηφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πξνβεί ζε θάπνηα ελνηθίαζε. Αληίζεηα ζηε αληνξίλε
κπνξεί λα πάεη ελαιιαθηηθά είηε κε νξγαλσκέλε εκεξήζηα εθδξνκή απφ θάπνην γξαθείν ηεο
νπνίαο ην θφζηνο είλαη πεξίπνπ ην ίδην κε ηελ ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε γηα ην πδξνπιάλν φπσο
δηαηχπσζε θαη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ν θχξηνο Μπαληνπβάο [Ραράρτθμα Α] είηε αθηνπιντθψο
κε ηα πινία ηεο γξακκήο κεηαθηλήζεηο γηα ηηο νπνίεο κε ηα ησξηλά δεδνκέλα ε ηηκή ηνπ
εηζηηεξίνπ κεη‟ επηζηξνθήο μεπεξλάεη ηα 130€. Ζ ηηκή απηή ηνπ πινίνπ πηζαλφηαηα λα είλαη
ρακειφηεξε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζαρζεί ην πδξνπιάλν ζηηο εγρψξηεο κεηαθνξέο ηεο
Διιάδαο.

3.

Θα ζαρ ενδιέθεπε μία εκδπομή με ςδποπλάνο ηύπος sight-seeing πος θα πεπιλαμβάνει
πηήζη, θέαζη και ξενάγηζη από τηλά (ςτόμεηπο 150m),
ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ γύπυ από ηον ηόπο διαμονήρ ζαρ
ζημανηικών απσαιολογικών σώπυν
και ηοςπιζηικά δημοθιλών πεπιοσών
με σπονική διάπκεια 30’ και κόζηορ 60€ ανά άηομο?

Γράφθμα 6-8 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Sightseeing γφρω από το Ηράκλειο

Sightseeing Ηράκλειο
με αφετθρία Ηράκλειο και κόςτοσ 60€
73,6%
43%

22,7%
30,6%

15,7%
7%

Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

3,7%

Δ/Α

Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ ηέζεθε πξνο απάληεζε αθνξνχζε κία εθδξνκή πεξηεγεηηθνχ ηχπνπ
sightseeing γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ εξσηεζέληνο. Έπεηηα απφ
ζπλέληεπμε κε ην κέινο ηεο εηαηξίαο „ειιεληθά πδαηνδξφκηα‟ θαη ελ ελεξγεία πηιφην θαη
θπβεξλήηε αεξνζθαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηε ρψξα καο
δηαηππψζεθε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνπο ηχπνπο εθδξνκψλ φηη ν πην δεκνθηιήο ήηαλ ην
sightseeing ην νπνίν απνηεινχζε θαη ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ εηαηξία πνπ
επηρεηξνχζε πηήζεηο ζην Ηφλην. Παξφκνηα εληχπσζε θαίλεηαη λα δηαηππψλεη θαη ν θνο
Μπαληνπβάο ζηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε γηα απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία
(Ραράρτθμα Α). Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη εληζρχεηαη κε ην εξσηεκαηνιφγην
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζην νπνίν φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ Γράφθμα 6-8, ην 73,6%
ησλ εξσηεζέλησλ δείρλεη ζεηηθή δηάζεζε ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα εθδξνκή ηχπνπ
Sightseeing. Απηφ ην κεγάιν πνζνζηφ αμηνινγείηαη ζεκαληηθφ γηα ην business plan ηεο
εηαηξίαο θαζψο νη sightseeing πηήζεηο είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε κηθξέο ζε δηάξθεηα πηήζεηο
πνπ μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζεκείν θαη νη νπνίεο ελδείθλπληαη λα ηνπνζεηνχληαη
ρξνληθά αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πηήζεηο (φπσο aller-retour ή see&stop) ή γεληθφηεξα
ζε „λεθξνχο‟ ρξφλνπο ψζηε ην εθάζηνηε πδξνπιάλν λα βξίζθεηαη θαηά ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξε ψξα ζηνλ αέξα άξα λα είλαη απνδνηηθφηεξν γηα ηελ εηαηξία.

4. Θα ζαρ ενδιέθεπε ένα ηαξίδι με ςδποπλάνο ηύπος sight-seeing με διάνςζη κάποιαρ
απόζηαζηρ μέσπι κάποιο γειηονικό νηζί όπυρ η Σανηοπίνη πεπιήγηζη και ξενάγηζη
από τηλά κι επιζηποθή με κόζηορ 120€ και σπονική διάπκεια πηήζηρ 1υπα και 20’

Γράφθμα 6-9 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ Sightseeing γφρω από τθ αντορίνθ

Sightseeing αντορίνθ
με αφετθρία Ηράκλειο και κόςτοσ 120€
67,5%
29,2%
34,3%

33,2%
17,5%

11,7%
3,3%
Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

Δ/Α

Δδψ, αλ θαη ε αληνξίλε φπσο απνδείρζεθε απνηειεί ίζσο ηνλ δεκνθηιέζηεξν πξννξηζκφ
εθηφο ηεο λήζνπ Κξήηεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο, παξαηεξείηαη κία πηψζε ζην
πνζνζηφ ησλ επηβαηψλ πνπ δήισζαλ ζεηηθνί ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία πεξηεγεηηθή
πηήζε πάλσ απφ ην λεζί ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελε εξψηεζε γηα εθδξνκή ηχπνπ aller retour
πνπ φπσο θάλεθε ζην πξνεγνχκελν Γράφθμα 6-7 νη ζεηηθέο απαληήζεηο κεηξήζεθαλ ζην
80,4% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο.
Αηζζεηή είλαη ε πηψζε ζε απηνχο πνπ δειψλνπλ ζίγνπξα λαη αθνχ ε δηαθνξά πιεζηάδεη ην
10% ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε γηα sightseeing πάλσ απφ ην Ζξάθιεην. Απηή ε πηψζε
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αθεηεξία είλαη ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ζην φηη ην θφζηνο
είλαη θπζηθά πςειφηεξν.
Μία ηέηνηα εθδξνκή δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκή θαη είλαη δχζθνιν επηρεηξεκαηηθά λα
πξαγκαηνπνηεζεί. Χζηφζν ε εξψηεζε απηή ηνπνζεηήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην γηα λα
επηβεβαηψζνπκε ηε δηάζεζε ησλ επηβαηψλ ησλ sightseeing εθδξνκψλ λα κελ είλαη
ρξνλνβφξεο θαη λα είλαη ζε θνληηλέο απνζηάζεηο. Σν ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε, ην
απνδίδνπκε ζην γεγνλφο φηη ε εξψηεζε αθνξνχζε ζηε αληνξίλε πνπ απνηειεί εθ ησλ πιένλ
δεκνθηιψλ πξννξηζκψλ.

5. Το ηελεςηαίο εκδπομικό πακέηο πος εξεηάζαμε ήηαν ηο See&Stop. Ρυηήζαμε λοιπόν αν
θα ζαρ ενδιέθεπε μια ημεπήζια εκδπομή ηύπος see&stop ζηην οποία ηο ςδποπλάνο




θα ξεκινάει από ηο Ηπάκλειο
θα ππαγμαηοποιεί μία ενδιάμεζη ζηάζη απσικά ζηο Ρέθςμνο (απόζηαζη 60km, διάπκεια
πηήζηρ 15λεπηα) με ελεύθεπο σπόνο ζηην πόλη
έπειηα ζηα Φανιά (απόζηαζη 46σλμ, διάπκεια πηήζηρ 12 λεπηά)

μέσπι να επιζηπέτει ζηο ηέλορ ηηρ ημέπαρ πάλι ζηο Ηπάκλειο με κόζηορ ειζιηηπίος 130€.

Γράφθμα 6-10 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομισ τφπου see&stop Ηράκλειο-Ρζκυμνο-Χανιά

See&Stop Ηράκλειο-Ρζκυμνο-Χανιά
με κόςτοσ 130€
56,5%

40,2%
33,6%

22,9%

23,8%
16,4%
3,3%

Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

Δ/Α

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθδξνκηθφ παθέην ειήθζεζαλ νη ιηγφηεξεο ζεηηθέο απαληήζεηο γηα ηνπο
αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ κε πδξνπιάλν φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γράφθμα
6-10.
Δδψ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη δήισζαλ φηη ζεσξνχλ ρξνληθά πηεζκέλν ην λα δνπλ ζε κία κέξα
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξννξηζκνχ ελψ βξήθαλ θαη ην θφζηνο πςειφ. Αλ θαη ζπγθξηηηθά κε
ηα άιια παθέηα είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ακειεηέν ζπλεπψο θαη
ην see&stop είλαη έλαο ηχπνο εθδξνκήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί επηρεηξεκαηηθά
ίζσο κε κία κηθξφηεξε ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ
παξαρψξεζε ν θχξηνο Μπαληνπβάο [Ραράρτθμα Α] ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα ππάξρεη
αλεπάξθεηα ρξφλνπ γηα κία ηέηνηνπ ηχπνπ εθδξνκή. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε φηη ζε
πξννξηζκνχο φπσο ε αληνξίλε είλαη πνιχ κηθξφ ην δηάζηεκα ησλ 4 σξψλ πνπ δίδεηαη ζαλ
πεξηζψξην γηα λα πεξηεγεζεί ν επηζθέπηεο ζην κέξνο θαη λα κπνξνχλ θαη νη ηνπξηζηηθνί
πξάθηνξεο λα δηακνξθψζνπλ έλα πξφγξακκα ψζηε λα θαζίζηαηαη απηή ειθπζηηθή.

ηε ζπλέρεηα, θαη έρνληαο απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθδξνκψλ
ξσηήζακε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο πνην είδνο εθδξνκήο ηνπο θάλεθε ειθπζηηθφηεξν γηα λα
ιάβνπκε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο φπσο απεηθνλίδνληαη ζην Γράφθμα 6-11:
Γράφθμα 6-11 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για το πιο ελκυςτικό είδοσ εκδρομισ

Ποιο είδοσ εκδρομισ με υδροπλάνο κα
ιταν πιο ελκυςτικό για εςάσ;
34%

32%

27%

7%

Aller Retour

See&Stop

Sightseeing

Κανζνα

Ζ πςειφηεξε πξνηίκεζε ζην Sightseeing θαη ην Aller Retour είλαη εκθαλήο απφ ηα
απνηειέζκαηα φπσο θαίλνληαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα 11 θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ
παιηφηεξε ιεηηνπξγία ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ ρψξα καο θαη φπσο θάλεθε θαη απφ ην
ρακειφηεξν πνζνζηφ (56,5%) πνπ έιαβε ζηελ εξψηεζε κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ
θαίλεηαη ζην Γράφθμα 6-10 ζε ζρέζε κε ηα παξαδείγκαηα ησλ άιισλ ηχπσλ εθδξνκψλ.

6.3.6.6

Μεηαθνξά από ην αεξνδξόκην θαη ζύγθξηζε κε άιια κέζα κεηαθνξάο.

Ζ Κξήηε απνηειεί έλα λεζί ζην νπνίν ην θαθφ νδηθφ δίθηπν ζε κεγάιν θνκκάηη ηνπ λεζηνχ
δπζρεξαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο κεηαθηλήζεηο. Γη απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ πνιιά κέξε ηα
νπνία είλαη κελ πνιχ δεκνθηιή ηνπξηζηηθά, σζηφζν ην λα ηα πξνζεγγίζεη θάπνηνο θαη λα
απνηειέζνπλ βάζε θαη ηφπν δηακνλήο, είηε απαηηεί κεγάιν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά απφ ην
αεξνδξφκην θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε κεηαθνξά είλαη ρξνλνβφξα θαη θνπξαζηηθή εμαηηίαο ηεο
αλεπαξθνχο δηαζχλδεζεο κε ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ησλ αξαηψλ δξνκνινγίσλ. Δθφζνλ ην
πδαηνδξφκην θαηαζθεπαζηεί πιεζίνλ θάπνηνπ αεξνδξνκίνπ ε ιηκέλα (πνπ είλαη θαη
δεηνχκελν) ην πδξνπιάλν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο ελ ιφγσ
κεηαθνξέο. Δξσηήζεθαλ ινηπφλ νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ αλ ζα έβιεπαλ ζεηηθά ηελ
ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο κεηαθνξάο ηνπο κε πδξνπιάλν απφ ην αεξνδξφκην ζηνλ ηφπν ηεο
δηακνλήο ηνπο ζπλαξηήζεη βέβαηα ηνπ θφζηνπο κηαο ηέηνηαο κεηαθίλεζεο θαη ηα
απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ ζην Γράφθμα 6-12.

Γράφθμα 6-12 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για το αν κα επζλεγαν οι τουρίςτεσ το υδροπλάνο για μεταφορά από το
αεροδρόμιο ςτο ξενοδοχείο τουσ

Θα επιλζγατε το υδροπλάνο για μεταφορά από
το αεροδρόμιο ςτον τόπο διαμονισ ςασ;
64%

36%

36%
28%

16%

18%
2%

Σίγουρα Ναι Μάλλον Ναι Μάλλον Πχι Σίγουρα Πχι

Δ/Α

Σν 64% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζα εμέηαδε λα θάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ην
αεξνδξφκην ζηνλ ηφπν δηακνλήο κε πδξνπιάλν ελψ αληίζεηα ην 36% δήισζε αξλεηηθφ ζε έλα
ηέηνην ελδερφκελν. Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεψξεζαλ απνζαξξπληηθφ παξάγνληα ην λα
πεξάζνπλ μαλά ειέγρνπο αθφηνπ αθηρζνχλ ζηελ Κξήηε θαη γηα πνιινχο πξνέθπςε ν
πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ ελδερφκελε επηπιένλ κεηαθίλεζε απφ ην αεξνδξφκην ζην
πδαηνδξφκην εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη θνληά ζην αεξνδξφκην θαζψο επίζεο
θαη ε κεηαθίλεζε απφ ην άιιν πδαηνδξφκην ηνπ πξννξηζκνχ πξνο ην μελνδνρείν φπνπ ζα
δηακείλνπλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηζθεπηψλ σζηφζν είλαη εμνηθεησκέλε κε ηηο αιιαγέο
αεξνζθαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο νπφηε ν πξσηαξρηθφο παξάγσλ ιήςεο απηήο
ηεο απφθαζεο είλαη ε αλαινγία θφζηνπο δηαδξνκήο θαη ρξφλνπ ζε ζρέζε θαη κε ηα
ελαιιαθηηθά κέζα κεηαθνξάο.

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ε ελδερφκελε πξνηίκεζε ζην πδξνπιάλν γηα κία ηππηθή απφζηαζε
100ρικ ζε ζρέζε κε άιια κέζα κεηαθνξάο φπσο είλαη ην Λεσθνξείν ην ΣΑΥΗ θαη ην θαξάβη
βάδνληαο κέζα θαη ηνλ παξάγνληα ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη κε ην
θάζε κέζν. πγθεθξηκέλα δφζεθαλ νη εμήο ελαιιαθηηθέο επηινγέο:





Τδξνπιάλν κε θφζηνο εηζηηεξίνπ 60€ θαη ρξφλν 30ιεπηά
Λεσθνξείν κε θφζηνο εηζηηεξίνπ 10€ θαη ρξφλν 90ιεπηά
Σαμί κε ζπλνιηθφ θφζηνο 70€ θαη ρξφλν 60 ιεπηά
Καξάβη κε θφζηνο εηζηηεξίνπ 40€ θαη ρξφλν

1ψξα

ηνλ παξαθάησ Γράφθμα 6-13 θαίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ πξνέθπςαλ:

θαη

55

ιεπηά

Γράφθμα 6-13 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ για το ποιο μζςο κα επζλεγαν οι ερωτθκζντεσ για να καλφψουν μία απόςταςθ
100χλμ

Ποιο μζςο μεταφοράσ κα επιλζγατε για τθν
κάλυψθ μιασ απόςταςθσ 100χλμ;
46%

23%
11%

Υδροπλάνο

Λεωφορείο

Ταξί

10%

Καράβι

10%

Δ/Α

Πξφθεηηαη γηα κία εξψηεζε πνπ ζηφρν έρεη λα εμαθξηβψζεη ηελ πξνηίκεζε ησλ επηβαηψλ σο
πξνο ην κέζν κεηαθνξάο πνπ δχλαηαη λα επηιέμνπλ.
Ζ εξψηεζε απηή ηνπνζεηήζεθε ζθφπηκα πξνο ην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ
λα απαληεζεί αθνχ έρεη εμνηθεησζεί ν εξσηψκελνο κε ηηο έλλνηεο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ζα
αθνξά ηα πδξνπιάλα. πσο απνηππψλεηαη θαη ζην Γράφθμα 6-13 νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο
δείρλνπλ ζεκαληηθή πξνηίκεζε ζην πδξνπιάλν κε ην 46% ησλ εξσηεζέλησλ λα ην επηιέγνπλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 23% θαίλεηαη λα πξνηηκά ην ιεσθνξείν, ην 11% ην ηαμί, ην 10% ην
πινίν ελψ ηέινο ππήξμε θαη έλα πνζνζηφ 10% πνπ δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε. Δθηηκάηαη
φηη αλ ε εξψηεζε απηή πξαγκαηνπνηνχληαλ λσξίηεξα ζην εξσηεκαηνιφγην πηζαλφηαηα ε
επηινγή ηνπ πδξνπιάλνπ λα κελ ιάκβαλε απηά ηα πνζνζηά. Σν ζίγνπξν φκσο φπσο
πξνθχπηεη θαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ εξσηήζεσλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη φηη κε έλα
ζσζηά δνκεκέλν δίθηπν ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο ηνπ πδξνπιάλνπ θαη ησλ εθδξνκηθψλ
εθδξνκψλ πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ν επηζθέπηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ην
επηιέμεη.

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο ηνπ πδξνπιάλνπ ζαλ
ελαιιαθηηθφ κέζν κεηαθνξάο είλαη ην πφζεο θνξέο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηαμηδέςεη θάπνηνο
κε πδξνπιάλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ. πσο απεηθνλίδεηαη ζην Γράφθμα 6-14
ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε δηαηεζεηκέλν λα πξαγκαηνπνηήζεη κία θνξά θάπνηα
εθδξνκή κε πδξνπιάλν, ην 27% δήισζε φηη ζα ηαμίδεπε δχν θνξέο ελψ ην 10% ησλ
εξσηεζέλησλ ζα ηαμίδεπαλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο. Σέινο ην 14% ησλ εξσηεζέλησλ
δήισζε φηη δελ ζα ηαμίδεπε θακία θνξά κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ.

Γράφθμα 6-14 Απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ ‘Πόςεσ φορζσ κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτθν Ελλάδα’;

Πόςεσ φορζσ κα ταξιδεφατε με υδροπλάνο
κατά τθν επίςκεψθ ςασ ςτθ χϊρα μασ;
49%

27%

10%

1 φορά

2 φορζσ

Πάνω από 2

14%

Καμία

6.4

Δθηίκεζε δήηεζεο γηα ην πδαηνδξόκην ηνπ Ζξαθιείνπ

Αμηνπνηψληαο ηα ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαπηχζζεηαη κία κεζνδνινγία γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο
δήηεζεο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ε γξακκή Ζξάθιεην αληνξίλε. Αξρηθά απφ ζηνηρεία πνπ
ζπιιέρηεθαλ απφ επίζεκνπο θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη ε δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ζξαθιείνπ ζηελ νπνία ζα απεπζχλεηαη ην πδαηνδξφκην ηνπ
Ζξαθιείνπ αιιά θαη ηεο αληνξίλεο. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδνληαη νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ
ζηηο πεξηνρέο απηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηε ζπλέρεηα, ρσξίδεηαη ην έηνο ζε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο (ηέζζεξα ηξίκελα) θαη γηα θάζε πεξίνδν πξνζδηνξίδεηαη ε εκεξήζηα
δήηεζε πνπ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ.

6.4.1 Αθίμεηο ηνπξηζηώλ ζηελ Διιάδα
Ο εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2016-2018, ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ
πνξεία πνπ μεθίλεζε ην 2012. Ζ αχμεζε ησλ αθίμεσλ ζε ζρέζε κε ην 2017 αλήιζε ζε +9,7%
θαη ην 2018 ζε +10,8%, θζάλνληαο ην 2018 ζε λέν ξεθφξ αθίμεσλ (30.123 ρηι.) απφ ηελ
έλαξμε ηεο Έξεπλαο πλφξσλ ηεο ΣηΔ. Οη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνπλ
έληνλε επνρηθφηεηα κε ην 80,2% ησλ αθίμεσλ γηα ην 2018 λα θαηαγξάθνληαη ζην δεχηεξν θαη
ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο (Q2 θαη Q3) θαηά ηε δηάξθεηα δειαδή ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ, ελψ ηα
αληίζηνηρα κεγέζε γηα ην πξψην θαη ηέηαξην ηξίκελν (Q1 θαη Q4) ήηαλ 6,0% θαη 13,8%. Οη
πέληε θνξπθαίνη ειιεληθνί πξννξηζκνί βάζεη αθίμεσλ (Πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία ηεο ΣηΔ
2018) είλαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία, ην Νφηην Αηγαίν, ε Αηηηθή, ε Κξήηε θαη ηα Ηφληα Νεζηά.
Εικόνα 6-3 Αφίξεισ ανά τρίμθνο ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 2016-2018

(πεγή: αλαθηήζεθε ζηηο 01/05/2020 απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://insete.gr/)

Με βάζε ηελ παξαπάλσ Εικόνα 6-3 νη ζπλνιηθέο αθίμεηο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:


Γηα ην έηνο 2018 έρνπκε 30.123 ρηι. αθίμεηο ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ:
- ην 6% ησλ αθίμεσλ γίλεηαη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q1]
- ην 25,4% ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q2]
-ην 54,8% ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q3]
-ην 13,8% ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q4]



Γηα ην έηνο 2017 έρνπκε ζπλνιηθά 27.194 ρηι. αθίμεηο ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ:
- ην 5,9% ησλ αθίμεσλ γίλεηαη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q1]
- ην 23,3% ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q2]
-ην 57,3% ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q3]
-ην 13,4% ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q4]



Γηα ην έηνο 2016 έρνπκε ζπλνιηθά 24.799 ρηι. αθίμεηο ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ:
- ην 6,5% ησλ αθίμεσλ γίλεηαη ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q1]
- ην 23,5% ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q2]
-ην 56,04% ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q3]
-ην 13,9% ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q4]

πσο είλαη θαλεξφ γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2016-2018 ε θαηαλνκή ησλ αθίμεσλ ζηε ρψξα
καο παξνπζηάδεη φκνηα πνζνζηά αλά ηξίκελν. πγθεληξσηηθά, ινηπφλ, κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ αθφινπζε θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ αθίμεσλ ζηε ρψξα καο ε νπνία απνηειεί
ην κέζν φξν ησλ αθίμεσλ αλά ηξίκελν γηα ηελ ηξηεηία 2016-2018 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο δήηεζεο:
-

Σν πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q1- Ηαλνπάξηνο,
πξαγκαηνπνηείηαη ην 6,2% ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ.

Φεβξνπάξηνο,

-

Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q2- Απξίιηνο, Μάηνο, Ηνχληνο] πξαγκαηνπνηείηαη ην
25% ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ.

-

Σν ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q3- Ηνχιηνο,
πξαγκαηνπνηείηαη ην 56% ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ.

-

Σν ηέηαξην ηξίκελν ηνπ έηνπο [Q4- Οθηψβξηνο, Ννέκβξηνο, Γεθέκβξηνο]
πξαγκαηνπνηείηαη ην 13,8% ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ.

Αχγνπζηνο,

Μάξηηνο]

επηέκβξηνο]

ρεκαηηθά ηα πνζνζηά απηά ησλ αθίμεσλ (πνπ ιακβάλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα)
απεηθνλίδνληαη ζην Γράφθμα 6-15.

Γράφθμα 6-15 Ποςοςτά αφίξεων ανά τρίμθνο ανά ζτοσ

Ποςοςτά αφίξεων ανά τρίμθνο ανά ζτοσ
56%

25%
13,80%
6,20%

Ιαν-Φεβ-Μαρ

Απρ-Μαιοσ-Ιουν

Ιοφλ-Αφγ-επ

Οκτ-Νοζ-Δεκ

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ πνπ αληιήζεθαλ απφ ην αξρείν
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ πλδέζκνπ ησλ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΗΝΔΣΔ) ζηελ
Κξήηε είρακε 5,2 εθαηνκκχξηα επηζθέςεσλ ζπλνιηθά θαηαγξάθνληαο κία άθημε 15% ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 2017. Γίλεηαη έηζη αληηιεπηή ε άκεζε ζπζρέηηζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ αθνξά ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο θαη ηεο
ρψξαο καο επί ηνπ ζπλφινπ. ε απφιπηνπο αξηζκνχο κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πνπ
παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά αθίμεσλ αλά ηξίκελν αλά έηνο ζηε ρψξα καο κπνξνχκε λα
θαηαηάμνπκε ηα 5,2 εθαηνκκχξηα ησλ ηνπξηζηψλ αλά ηξίκελν νπφηε πξνθχπηνπλ ηα εμήο:


To 1ν ηξίκελν ηνπ 2018 επηζθέθζεθαλ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο 322.500
επηζθέπηεο (δειαδή ην 6,2% ηνπ ζπλφινπ)



Σν 2ν ηξίκελν ηνπ 2018 επηζθέθζεθαλ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο 1,3 εθαηνκκχξηα
επηζθέπηεο (δειαδή ην 25% ηνπ ζπλφινπ)



Σν 3ν ηξίκελν ηνπ 2018 επηζθέθζεθαλ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο 2,9 εθαηνκκχξηα
επηζθέπηεο (δειαδή ην 56% ηνπ ζπλφινπ)



Σν 4ν ηξίκελν ηνπ 2018 επηζθέθζεθαλ ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο 717.500
επηζθέπηεο (δειαδή ην 13,8% ηνπ ζπλφινπ)

ηελ Εικόνα 6-4 πνπ αληιήζεθε επίζεο απφ ην αξρείν ηνπ ΗΝΔΣΔ παξνπζηάδεηαη ε
δπλακηθφηεηα ζε κνλάδεο, δσκάηηα θαη θιίλεο γηα ηνλ θάζε λνκφ μερσξηζηά ηεο πεξηθέξεηαο
ηεο Κξήηεο

Εικόνα 6-4 Δυναμικότθτα ςε κλίνεσ ανά νομό ςτθν περιφζρεια τθσ Κριτθσ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
Ξενοδοτειακό δσναμικό 2019
Περιθερειακή Ενόηηηα
Ηρακλείοσ

Λαζιθίοσ

5*

4*

3*

2*

1*

Μονάδες

46

142

110

135

85

518

Δωμάτια

11.007

16.476

5.039

4.404

2.594

39.520

Κλίνες

78.642

23.138

32.716

9.632

8.176

4.980

Μονάδες

28

41

39

69

28

205

Δωμάτια

5.326

3.912

1.782

1.935

424

13.379
26.345

Κλίνες
Ρεθύμνοσ

Υανίων

ύνολο

ύνολο

10.974

7.728

3.342

3.493

808

Μονάδες

21

69

112

111

17

330

Δωμάτια

2.874

5.846

5.014

3.494

351

17.579

Κλίνες

5.880

11.542

9.781

6.356

657

34.216

Μονάδες

33

78

131

274

50

566

Δωμάτια

3.820

5.702

5.560

9.628

1.179

25.889

Κλίνες

8.069

11.203

10.083

16.874

2.167

48.396

Μονάδες

128

330

392

589

180

1.619

Δωμάηια

23.027

31.936

17.395

19.461

4.548

96.367

Κλίνες

48.061

63.189

32.838

34.899

8.612

187.599

(πεγή: αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://insete.gr/)

πσο θαίλεηαη, επνκέλσο, απφ ηελ Εικόνα 6-4 ε Κξήηε έρεη δπλακηθφηεηα 187.599 θιίλεο εθ
ησλ νπνίσλ:


Σν 41,9% (78642 θιίλεο) βξίζθεηαη ζην λνκφ Ζξαθιείνπ



Σν 25,8% (48396 θιίλεο) βξίζθεηαη ζην λνκφ Υαλίσλ



Σν 18,2% (34216 θιίλεο) βξίζθεηαη ζην λνκφ Ρεζχκλνπ



Σν 14,1% (26345 θιίλεο) βξίζθεηαη ζην λνκφ Λαζηζίνπ

Έρνληαο ζαλ γλψκνλα ηελ δπλακηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο κπνξνχκε κε βάζε φια ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία λα ππνινγίζνπκε ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηψλ αλά πεξηθέξεηα αλά ηξίκελν
αλά έηνο θαη έηζη πξνθχπηνπλ ηα εμήο.
 1ν ηξίκελν (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο)
πλνιηθά επηζθέπηνληαη ην λεζί ηεο Κξήηεο, θαηά ην πξψην ηξίκελν, 322.500 ηνπξίζηεο εθ
ησλ νπνίσλ:
o

135.100 (41,9%) δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ

o

83.200 (25,8%) δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ

o

58.700 (18,2%) δηακέλνπλ ζε κνλάδα ζην λνκφ Ρεζχκλνπ

o

45.500 (14,1%) δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ

 2ν ηξίκελν (Απξίιηνο-Μάηνο-Ηνχληνο)
πλνιηθά επηζθέπηνληαη ην λεζί ηεο Κξήηεο, θαηά ην πξψην ηξίκελν, 1.300.000
ηνπξίζηεο εθ ησλ νπνίσλ:
o

544.700 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ

o

335.400 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ

o

236.600 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ζην λνκφ Ρεζχκλνπ

o

183.300 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ

 3ν ηξίκελν (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο)
πλνιηθά επηζθέπηνληαη ην λεζί ηεο Κξήηεο, θαηά ην πξψην ηξίκελν, 2.900.000 ηνπξίζηεο εθ
ησλ νπνίσλ:
o

1,215.100 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ

o

748.200 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ

o

527.800 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ζην λνκφ Ρεζχκλνπ

o

408.900 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ

 4ν ηξίκελν (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο)
πλνιηθά επηζθέπηνληαη ην λεζί ηεο Κξήηεο, θαηά ην πξψην ηξίκελν, 717.500 ηνπξίζηεο εθ
ησλ νπνίσλ:
o

300.600 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ

o

185.100 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ

o

130.600 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ζην λνκφ Ρεζχκλνπ

o

101.200 δηακέλνπλ ζε κνλάδα ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ

πλνπηηθά ζην λνκό Ζξαθιείνπ δηακέλνπλ,





135.100 επηζθέπηεο θαηά ην πξψην ηξίκελν (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο)
544.700 επηζθέπηεο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν (Απξίιηνο-Μάηνο-Ηνχληνο)
1,215.100 επηζθέπηεο θαηά ην ηξίην ηξίκελν (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο)
300.600 επηζθέπηεο θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο)

6.4.2 Πξνζδηνξηζκόο δήηεζεο πδαηνδξνκίνπ Ζξαθιείνπ
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο δήηεζεο γηα ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ζα γίλεη κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην.
πσο θαίλεηαη απφ ην Γράφθμα 6-1 πνπ αθνξά ζηελ εξψηεζε ηελ εξψηεζε „Θα ηαμηδεχαηε
κε πδξνπιάλν γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ζαο‟, Σν 83,4% δήισζε
φηη ζα ηαμίδεπε κε πδξνπιάλν ελψ ην 16,2% δήισζε αξλεηηθφ. πλεπψο, 381 απφ ηνπο
εξσηεζέληεο εκθαλίζηεθαλ πξφζπκνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα πηήζε.
ηνπο ππνινγηζκνχο ζην παξφλ θεθάιαην ζα ζεσξήζνπκε ζαλ αξλεηηθνχο ζην λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα πηήζε κε πδξνπιάλν θαη απηνχο πνπ πξνζεγγίζηεθαλ γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά δελ δέρηεθαλ ηειηθά λα πξνβνχλ
ζηελ απάληεζή ηνπ. Απηφ πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα κηαο
θαη γηα λα κελ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα πηζαλφηαηα λα κελ επηζπκνχλ
πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη θάπνηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν. Άξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαγσγή
απηψλ ησλ 381 εξσηεζέλησλ ζην ζχλνιν ησλ 1372 αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
γηα λα δηαπηζησζεί φηη απνηεινχλ ην 27,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ.
Δπίζεο θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη φιεο νη εξσηήζεηο ζα κειεηεζνχλ αλεμάξηεηα
πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε θαηά ην δπλαηφ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. Γειαδή γηα λα
ππνινγηζηεί ε δήηεζε γηα κία εθδξνκή ηχπνπ aller retour δελ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε
εξψηεζε πνπ αθνξάεη ην ζπγθεθξηκέλν εθδξνκηθφ παθέην αιιά ιακβάλεηαη ππφςε φιε ε
ζπιινγηζηηθή πνξεία φπσο αλαιχεηαη ακέζσο κεηά.
Απφ ηα 381 άηνκα ην 67% δήισζε ζεηηθφ ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα εθδξνκή εθηφο ηεο
Κξήηεο. πγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε πνπ εηέζε ζηνπο εξσηεζέληεο γηα ην πνπ ζα ήζειαλ λα
είλαη ν πξννξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο κε πδξνπιάλν ην 57% δήισζε φηη ζα πξαγκαηνπνηνχζε
θάπνηα εθδξνκή ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Κξήηεο ην ίδην επράξηζηα ελψ έλα πνζνζηφ 10%
δήισζε πξνηίκεζε γηα απνθιεηζηηθά εθηφο Κξήηεο. ηνπο ππνινγηζκνχο καο ζα ιάβνπκε
πνζνζηφ 67% πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνηίκεζε γηα εθηφο Κξήηεο εθδξνκή φπσο είλαη ε
αληνξίλε. Σν 67% ιακβάλνπκε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 381 ελδηαθεξνκέλσλ γηα πηήζε κε
πδξνπιάλν δειαδή αλαθέξεηαη ζε 255άηνκα απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ.
Απφ απηνχο ην 41,8% δήισζε φηη ζα πξαγκαηνπνηνχζε ζίγνπξα κία εθδξνκή Aller Retour
ζηε αληνξίλε κε ηνπο ηηκνινγηαθνχο φξνπο πνπ ηέζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη
ζπγθεθξηκέλα έλαληη αληηηίκνπ 120 επξψ γηα ην θφκηζηξν. Δδψ ην απνηέιεζκα αληιήζεθε
απφ ηελ εξψηεζε Θα ζαρ ενδιέθεπε να ππαγμαηοποιήζεηε με ςδποπλάνο μια εκδπομή ηύπος
aller-retour εκηόρ Κπήηηρ με αθεηηπία ηο Ηπάκλειο, πποοπιζμό ηη Σανηοπίνη ( 120km) και
επιζηποθή ηην ίδια ημέπα με κόζηορ 120€ και διάπκεια κάθε πηήζηρ 30’. γηα λα ιεθζνχλ ζηνλ
παξψλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δήηεζεο κφλν νη εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ „ίγνπξα Ναη‟ θαη
απηφ ππέξ ηεο αζθάιεηαο ησλ ππνινγηζκψλ. Σν 41,8% (επί ησλ 255 αηφκσλ πνπ
ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ) αληηζηνηρεί ζε 106 άηνκα ηα νπνία αλ αλαρζνχλ ζην ζχλνιν ησλ
1372 ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αληηζηνηρνχλ ζην 7,7% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ έξεπλα.
Άξα ην 7,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθεπηψλ εμππεξεηείηε απφ ηα πδαηνδξφκηα πνπ
ζπλδένληαη κε ην λνκφ Ζξαθιείνπ χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο εηαηξίαο Διιεληθά
πδαηνδξφκηα αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (…) 2
πδαηνδξφκηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ. Σν έλα ζα είλαη πιεζίνλ ηνπ ιηκαληνχ

ηεο πφιεο ζηελ πεξηνρή ησλ Γνπξλψλ Ζξαθιείνπ θαη ην δεχηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο
Υεξζνλήζνπ.
Εικόνα 6-5 Θζςεισ υδατοδρομίων ςτθν περιφζρεια Κριτθσ

(πεγή: αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: http://www.waterairports.com//)

πσο θαίλεηαη απφ ηελ Εικόνα 6-5 Θζςεισ υδατοδρομίων ςτθν περιφζρεια Κριτθσ ππάξρεη
έλα πδαηνδξφκην ζην λφηην ηκήκα ηεο Κξήηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Γαιήλεο ην νπνίν
βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ κε ην λνκφ Ρεζχκλεο. πγθεθξηκέλα είλαη ζην
λνκφ Ρεζχκλεο, σζηφζν ζα πξνζειθχεη θφζκν θαη απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ.
Αλαηξέρνληαο ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ Τδαηνδξνκίσλ
ζηελ Διιάδα, Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟ αληινχκε σο δεδνκέλν ηηο επηθάλεηεο
επηξξνήο γηα θάζε πδαηνδξφκην φπσο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ Εικόνα
6-5. Να ζεκεησζεί φηη ζηελ ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηείλεηαη έλα κεγάιν
πδαηνδξφκην ζην Ζξάθιεην σζηφζν ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηψλ ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο ζπγθξηηηθά απμεκέλεο θίλεζεο πνπ αλακέλεηαη λα
έρεη ην πδαηνδξφκην ηνπ κεγαιχηεξνπ απφ άπνςε κεγέζνπο θαη ηνπξηζηηθήο θίλεζεο
πδαηνδξφκην ηεο Κξήηεο, απφ ηελ εηαηξία Διιεληθά Τδαηνδξφκηα ΑΔ πξνηείλνληαη φπσο
πξναλαθέξζεθε δχν πδαηνδξφκηα. Απηφ γηα λα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζην έλα
πδαηνδξφκην ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαη απφ ην Ληκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ,
ελψ ζην άιιν απφ ηνλ κεγαιχηεξν ηνπξηζηηθά δήκν ηεο Κξήηεο, ηνλ δήκν Υεξζνλήζνπ. Να
ζεκεησζεί φηη ν δηεζλήο αεξνιηκέλαο Νίθνο Καδαληδάθεο ηνπ Ζξαθιείνπ βξίζθεηαη αλάκεζα
ζηα δχν πξνηεηλφκελα πδαηνδξφκηα. πλεπψο κε απηή ηε ρσξνηαμηθή δηάηαμε ζα ππάξρεη έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θφκβνπ-ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ηφζν γηα ην Ζξάθιεην φζν θαη
γηα ηελ Κξήηε γεληθφηεξα θαζψο φια ηα κέζα ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. ηελ πεξίπησζε
ηεο αλάπηπμεο δξνκνινγίνπ απφ ην Ζξάθιεην ζηε αληνξίλε πνπ εμεηάδνπκε ζα πάκε κε

βάζε ηελ πξφζεζε ηεο εηαηξείαο Διιεληθά Τδαηνδξφκηα ΑΔ λα αδεηνδνηήζεη θαη λα
ιεηηνπξγήζεη δχν πδαηνδξφκηα, άξα ζα ζεσξήζνπκε ζαλ παξαδνρή φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ δχν
φκνηα πδαηνδξφκηα έλα ζην Ζξάθιεην θαη έλα ζηε Υεξζφλεζν πνπ απφ θνηλνχ ζα αθνξνχλ
ηελ ίδηα δψλε επηξξνήο Δ3 φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα.
Εικόνα 6-6 Επιφάνειεσ επιρροισ υδατοδρομίων ςτθν περιφζρεια Κριτθσ

(πεγή: αλαθηήζεθε απφ ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ ΔιιάδαΔθαξκνγή ζηελ Κξήηε‟ )

Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ζα ζεσξήζνπκε φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 7% θαη
ζπγθεθξηκέλα νη επηζθέπηεο ηνπ δήκνπ Φαηζηνχ σο επί ησ πιείζην ζα κπνξνχλ λα
εμππεξεηεζνχλ απφ ην πδαηνδξφκην ηεο Αγίαο Γαιήλεο. Καη‟ επέθηαζε ηα δχν αεξνδξφκηα
ηνπ Ζξαθιείνπ ηνπ Ζξαθιείνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ πεξίπνπ ην 7% ηνπ ζπλφινπ
ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ. Δθφζνλ, ινηπφλ, ζεσξήζακε φηη ηα δχν πδαηνδξφκηα ηνπ
Ζξαθιείνπ θαη ηεο Υεξζνλήζνπ ζα κνηξάδνληαη ηε δήηεζε ηεο δψλεο επηξξνήο Δ3
νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ζα εμππεξεηεί ην 3,5%
ησλ επηζθεπηψλ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ. Άξα απηφ φζνλ αθνξά ηνλ ηνπξηζηηθφ πιεζπζκφ
κεηαθξάδεηαη γηα ην θάζε ηξίκελν σο εμήο:
 4.730 επηβάηεο γηα ην 1ν ηξίκελν (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο)
 19.065 επηβάηεο γηα ην 2ν ηξίκελν (Απξίιηνο-Μάηνο-Ηνχληνο)
 42.530 επηβάηεο γηα ην 3ν ηξίκελν (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο)
 10.521 επηβάηεο 4ν ηξίκελν (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο)

Εικόνα 6-7 Κινιςεισ αεροδρομίου Ηρακλείου (Αφγουςτοσ 2016)

(πεγή: ηνκέαο Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο ππνδνκήο Δ.Μ.Π. )

ηελ Εικόνα 6-7 παξνπζηάδνληαη νη θηλήζεηο ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα Ζξαθιείνπ „Νίθνο
Καδαληδάθεο‟ γηα ηελ πεξίνδν Απγνχζηνπ ην έηνο 2016. Παξφηη ππάξρεη κία ζρεηηθή
δηαζπνξά αλάινγα κε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο ιακβάλεηαη ζαλ παξαδνρή φηη νη αθίμεηο
είλαη ηζνθαηαλεκεκέλεο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Καη‟ επέθηαζε γίλεηαη ε ζεψξεζε φηη
θαη γηα ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ νη πξνζειεχζεηο ησλ εθδξνκέσλ θαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδξνκψλ ζα είλαη ηζνθαηαλεκεκέλεο ζε θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο.

Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο
 4.730 επηβάηεο γηα ην 1ν ηξίκελν (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο)
πνπ αληηζηνηρεί ζε 53 επηβάηεο εκεξεζίσο

 19.065 επηβάηεο γηα ην 2ν ηξίκελν (Απξίιηνο-Μάηνο-Ηνχληνο)
πνπ αληηζηνηρεί ζε 210 επηβάηεο εκεξεζίσο

 42.530 επηβάηεο γηα ην 3ν ηξίκελν (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο)
πνπ αληηζηνηρεί ζε 462 επηβάηεο εκεξεζίσο

 10.521 επηβάηεο 4ν ηξίκελν (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο)
πνπ αληηζηνηρεί ζε 114 επηβάηεο εκεξεζίσο

7

Πξνζνκνίσζε πηήζεσλ κε πδξνπιάλν

7.1

Δηζαγσγή

ε απηφ ην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη κία κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πηήζεσλ
απφ κία αεξνπνξηθή εηαηξία κε πδξνπιάλα κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ
επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο. ηα πιαίζηα απηά επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο εηθνληθψλ ελ
δπλάκεη επηβαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαλνκή ηνπο ζε πηήζεηο κε πξνζνκνίσζε γηα κία
εθδξνκή ηχπνπ aller retour απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηε αληνξίλε θαη απφ ηε αληνξίλε πξνο
ην Ζξάθιεην αληίζηνηρα. Σα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο θαίλνληαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 7-1
Εικόνα 7-1 Βιματα για το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ προςομοίωςθσ τθσ κατανομισ των επιβατϊν ςτισ πτιςεισ

Πέξαλ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ πδξνπιάλσλ, βαζηθφο ζθνπφο
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην πξνθίι
ησλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ απαξαίηεην λα πνζνηηθνπνηεζνχλ κε
ζηφρν ηε δεκηνπξγία πξνθίι επηβαηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή
κε πδξνπιάλν. Σν πξνθίι θάζε επηβάηε πξνζδηνξίζηεθε απφ έμη ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη ηα εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σν είδνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν επηβάηεο
Σνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ
Αλ επηζπκεί ν πξννξηζκφο ηνπ λα είλαη εληφο ή εθηφο ηεο Κξήηεο
Σελ επηζπκεηή ψξα έλαξμεο ηεο εθδξνκήο ηνπ
Σελ επηζπκεηή ψξα επηζηξνθήο
Σελ επειημία ηνπ ζε ηπρφλ αιιαγή ηεο ψξα εθθίλεζεο ηεο εθδξνκήο ηνπ θαη ηελ ψξα
επηζηξνθήο ηνπ.

Με ηνλ φξν „επειημία‟ αλαθεξφκαζηε ζηε δηάζεζε ηνπ ελ δπλάκεη επηβάηε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή ηνπ ζε δηαθνξεηηθή ψξα απφ ηελ επηζπκεηή ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ κπνξεί λα βξεη εηζηηήξην γηα ηηο πηήζεηο ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ιφγσ απμεκέλεο θαηά
πεξηπηψζεηο πιεξφηεηαο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ ηηο εθηεινχλ.
Σα ηξία πξψηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο εηθνληθνχο ελ δπλάκεη επηβάηεο
κπνξνχλ ήδε λα πξνθχςνπλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γειαδή.:




Σν είδνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν επηβάηεο
Σνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ
Καη αλ επηζπκεί ν πξννξηζκφο ηνπ λα είλαη εληφο θαη εθηφο Κξήηεο

πλεπψο απηά ηα δεηήκαηα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ αλάιπζε ηνπ πξψηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εμέιημε
ηεο εξγαζίαο. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηα άιια ηξία ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα:




Σελ επηζπκεηή ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ
Σελ επηζπκεηή ψξα επηζηξνθήο
Σελ επειημία ηνπ επηβάηε σο πξνο ηελ ψξα εθθίλεζεο ηεο εθδξνκήο θαη ηελ ψξα
επηζηξνθήο ηνπ

Γεκηνπξγήζεθε, ινηπφλ, ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ζπκπιεξσκαηηθνχ ηνπ 1νπ , πνπ ζα έδηλε απάληεζε ζε απηά ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο Κξήηεο αλαθνξηθά κε ηνπο ρξφλνπο πνπ
επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εθδξνκέο ηνπο κε πδξνπιάλν αιιά θαη ηελ επειημία ηνπο
σο πξνο ελδερφκελε αιιαγή ησλ ρξφλσλ απηψλ ιφγσ απμεκέλεο πιεξφηεηαο ησλ πηήζεσλ
φπσο εμεγήζεθε πξνεγνχκελα.

7.2

Σν 2ν εξσηεκαηνιόγην θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ

Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην Υπολογιςμόσ Ηιτθςθσ6 απνζθνπνχζε
ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πψο αληαπνθξίλνληαη νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο
ζην ελδερφκελν πξνζζήθεο ηνπ πδξνπιάλνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδνο
θαζψο επίζεο θαη ζηελ αληαπφθξηζή ησλ ελ δπλάκεη απηψλ επηβαηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα
εθδξνκηθά παθέηα θαη ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ
φπσο απηέο ππνινγίζηεθαλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα απνζθνπνχζε ζην λα γίλνπλ εθηηκήζεηο πάλσ ζηελ δήηεζε πνπ ζα είραλ
θάπνηα εθδξνκηθά παθέηα πνπ ζα εθηεινχληαλ κε πδξνπιάλν θαη φπσο αλαθέξνπλ νη θνξείο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ πδξνπιάλσλ αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ βαζηθφ
ζθνπφ ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν θαη κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ (Ραράρτθμα
Α).
Αληηζέησο, ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηφρεπζε ζην λα δηεξεπλήζεη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο
ησλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ φζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο ηνπ ηαμηδηνχ θαη ζηελ
απφθξηζή ηνπο ζε κεηαβνιέο φπσο ε ηηκή, ν ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εθδξνκήο ηνπο
αιιά θαη ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. πγθεθξηκέλα, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην απνζθνπεί ζην λα δψζεη απαληήζεηο ζε θάπνηα
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνθίι ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπ πδξνπιάλνπ κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ λα
ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνλ παξάγνληα ρξφλν αιιά θαη ην θαηά πφζν είλαη επέιηθηνη είλαη
ζηελ αιιαγή ησλ ρξφλσλ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο κε θάπνηα θίλεηξα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κία
ρακειφηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ.
 ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ην πξψην θαη φπσο απηφ
παξνπζηάζηεθε ζην Υπολογιςμόσ Ηιτθςθσ.
Ζ δεχηεξε απηή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν κφλν πεξηνρέο ηεο Κξήηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα Μάιηα θαη ηελ Αγία Γαιήλε (θαη φρη ζε 4 φπσο ην 1ν απφ έλαλ εξεπλεηή). Ο
ιφγνο είλαη φηη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ πνπ εηέζεζαλ αθνξνχζε ζηε κειέηε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο καο θαη ηεο ειαζηηθφηεηαο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη
λα δείμνπλ ζε θάπνηεο αιιαγέο σο πξνο ην ρξφλν έλαξμεο, ηε δηάξθεηα θαη ην θφζηνο ηνπ
ηαμηδηνχ ηνπο ζπλεπψο δελ θξίζεθε απαξαίηεην λα πξνέξρεηαη ην δείγκα απφ δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο. Άιισζηε ν ζπκπιεξσκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ
επέηξεπε ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζηαχξσζε ησλ απαληήζεσλ κε ην πξψην εξσηεκαηνιφγην ην
νπνίν έιαβε ρψξα ζε πεξηζζφηεξα κέξε φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ θαη αθνξνχζε
κεγαιχηεξν δείγκα. Σα δχν εξσηεκαηνιφγηα ζε θαλέλα ζεκείν δελ αιιεινθαιχθζεθαλ
θαζψο εμππεξέηεζαλ ηειείσο δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο κε εληειψο δηαθνξεηηθά
ζπκπεξάζκαηα. ην εξσηεκαηνιφγην απηφ ζπκκεηείραλ άλδξεο θαη γπλαίθεο θάζε ειηθίαο
απφ 13 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. κνηα κε ηελ 1ε έξεπλα θαη ε 2ε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κνξθή
ζπλέληεπμεο δηά δψζεο θαηά ηελ νπνία ν εξσηψκελνο ζπκπιήξσλε εξσηεκαηνιφγην
δεθαπέληε εξσηήζεσλ (Ραράρτθμα Γ).
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην έγηλε απφ ηηο 18Απγνχζηνπ έσο 16
επηεκβξίνπ 2019.

ΦΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΟΠΟ

Δθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη
πγθνηλσληαθήο
Τπνδνκήο
ηνπ
Δζληθνχ
Μεηζφβηνπ
Πνιπηερλείνπ πνπ αθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ
πδαηνδξνκίσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΦΟΗΣΖΣΖ

Νίθνο Εαραξηάδεο

ΘΔΜΑ

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ ηεο Κξήηεο
αλαθνξηθά κε ην ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκήο κε
πδξνπιάλν

ΣΤΠΟ ΔΡΔΤΝΑ

πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (είηε κέζσ ζπλέληεπμεο, είηε
θαη‟ ηδίαλ ζπκπιήξσζε απηνχ απφ ηνλ επηζθέπηε)

ΥΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΣΖΜΑ

18 Απγνχζηνπ - 16 επηεκβξίνπ 2019

ΜΔΓΔΘΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ

Δξσηήζεθαλ 81 άηνκα

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ
ΚΑΛΤΦΖ

2 πεξηνρέο ηεο Κξήηεο

ΠΡΟΧΠΗΚΟ
ΔΡΔΤΝΑ

ζπκπιεξψζεθαλ 74 εξσηεκαηνιφγηα

(Μάιηα, Αγία Γαιήλε)

1 εξεπλεηήο

Σν πξψην ζθέινο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
παθέηα εθδξνκψλ. Δθδξνκέο ζηνπο ίδηνπο πξννξηζκνχο είρακε ζπκπεξηιάβεη θαη ζην πξψην
εξσηεκαηνιφγην, ζε απηφ σζηφζν νη εξσηήζεηο επηθεληξψζεθαλ ζην θνκκάηη ηνπ ρξφλνπ
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθδξνκψλ, ζηε δηάξθεηα απηψλ θαη ζε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο
ηηκέο ησλ παθέησλ πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο αληηδξνχλ νη
ηνπξίζηεο ζε απηέο ηηο κεηαβνιέο.
Πξνηείλακε, ζηνπο εξσηεζέληεο ηέζζεξα εθδξνκηθά παθέηα κε δηαθνξεηηθέο ψξεο έλαξμεο
ηαμηδηνχ θαη επηζηξνθήο θαζψο θαη κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο εηζηηεξίσλ φπσο αλαθέξζεθε. Σα
εθδξνκηθά
παθέηα
ήηαλ
ηα
εμήο:
1.
2.
3.
4.

Aller Retour Ζξάθιεην-αληνξίλε
Aller Retour Ζξάθιεην-Υαληά
See&Stop Ζξάθιεην-Ρέζπκλν-Υαληά-Ζξάθιεην
See&Stop Ζξάθιεην-αληνξίλε-Μχθνλνο-Ζξάθιεην

1] Δθδξνκή ηύπνπ Aller Retour Ζξάθιεην-αληνξίλε
ην πξψην εξψηεκα πξνηάζεθαλ ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο 4 δηαθνξεηηθά εθδξνκηθά
παθέηα κία εκεξήζηα εθδξνκή ζηε αληνξίλε ηχπνπ aller-retour.
Σν πξψην παθέην είρε ψξα αλαρψξεζεο απφ ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ηηο 8:00. Έπεηηα
απφ κία πηήζε κηζήο ψξαο ν επηβάηεο αθηθλείηαη ζηε αληνξίλε ζηηο 08:30 φπνπ δηακέλεη γηα
11 ψξεο κέρξη λα αλαρσξήζεη ζηηο 19.30 γηα ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ φπνπ θαη θηάλεη
ζηηο 20.00.
ην δεχηεξν παθέην πνπ πξνηάζεθε, ν επηζθέπηεο αλαρσξεί απφ ην πδαηνδξφκην ηνπ
Ζξαθιείνπ ζηηο 10.00, θηάλεη ζηε αληνξίλε ζηηο 10.30, φπνπ δηακέλεη γηα 8ψξεο έσο φηνπ
επηζηξέςεη μαλά ζην Ζξάθιεην ζηηο 19.00.
Καη γηα ηα δχν απηά εθδξνκηθά παθέηα δφζεθε ζπλνιηθή ηηκή εθδξνκήο 140€ φπσο
ππνινγίζηεθε απφ ηελ εμίζσζε θφζηνπο θαη πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Δθηφο απφ απηέο ηηο δχν επηινγέο, πξνηάζεθαλ θαη δχν άιια παθέηα πνπ αθνξνχζαλ
εθδξνκή κηζήο κέξαο θαηά ηηο νπνίεο ν επηζθέπηεο κπνξνχζε λα πεξάζεη 5 ψξεο ζην λεζί. Ζ
κία είρε ψξα αλαρψξεζεο απφ ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ηηο 8.00 ελψ ε δεχηεξε ήηαλ
απνγεπκαηηλή κε ψξα αλαρψξεζεο ηηο 14.00. Οη δχν απηέο εθδξνκέο ηεξκαηίδνληαλ κε ηελ
επηζηξνθή ηνπο ζην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ζηηο 14.00 θαη ζηηο 20.00 αληίζηνηρα. Οη δχν
απηέο εθδξνκέο θνζηνινγήζεθαλ κε 130€ ε πξσηλή θαη κε 120€ ε απνγεπκαηηλή.
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ εμίζσζε θφζηνπο πνπ πεξηγξάθεθε ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην ην θφζηνο εηζηηεξίνπ πνπ εθηηκάηαη λα αμηψλεη ε αεξνπνξηθή
εηαηξεία κε έλα δεδνκέλν break even 11 ζέζεσλ γηα κηα εθδξνκή ζηε αληνξίλε είλαη 120€.
Πξνθαλψο απηφ δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο σζηφζν δψζακε
δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ εμήο ιφγν. Βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζπγγξάθνληνο αιιά θαη απφ
ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νη επηζθέπηεο ηεο ρψξα καο πξνηηκνχλ
πξσηλέο ψξεο γηα ηηο εθδξνκέο ηνπο. ε έλαλ πξννξηζκφ φπσο είλαη ε αληνξίλε πξνηηκνχλ
επηπιένλ πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν ρξφλν απφ 5ψξεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζαλ βάζε επηιέρζεθε λα
κπεη ε ειάρηζηε ηηκή ησλ 120€ ζηελ απνγεπκαηηλή εθδξνκή απφ ηηο 14.00-20.00. Ακέζσο
κεηά κε κία αχμεζε 10€ ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ θνζηνινγήζεθε ε πξσηλή εθδξνκή κηζήο
κέξαο κε αληίηηκν θνκίζηξνπ 130€. Σέινο, κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ησλ 140€
θνζηνινγήζεθαλ νη δχν εκεξήζηεο εθδξνκέο κε ψξεο εθθίλεζεο 8.00 θαη 10.00 θαη ψξεο
επηζηξνθήο19.00 θαη 20.00 αληίζηνηρα. Δπηρεηξήζεθε ινηπφλ λα δηαπηζησζεί αλ απηή ε

κεηαβνιή ζηηο ηηκέο κπνξεί λα επεξεάζεη θάπνηνπο ψζηε λα αιιάμνπλ ηελ ψξα ηεο εθδξνκήο
ηνπο. αθψο βέβαηα ππάξρνπλ θαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη είηε πξνηηκνχλ ιηγφηεξεο ψξεο ζηε
αληνξίλε είηα πξνηηκνχλ λα ηαμηδέςνπλ απφγεπκα. ιεο απηέο νη πξνηηκήζεηο θαη νη ηάζεηο
ησλ εξσηεζέλησλ θαίλνληαη παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ Γράφθμα 7-1.
Γράφθμα 7-1 Απαντιςεισ για τθν επιλογι εκδρομικοφ πακζτου για πτιςθ Aller-Retour Ηράκλειο-αντορίνθ

Ποιο εκδρομικό πακζτο κα επιλζγατε για
μία πτιςθ Aller-Retour ςτθν αντορίνθ;
41,7%
36,1%

8,3%

5,6%

08:00-20:00 με 10:00-19:00 με 08:00-14:00 με 14:00-20:00 με
κοςτοσ 140€
κόςτοσ 140€
κόςτοσ 130€
κόςτοσ 120€

8,3%

Κανζνα

Σν πξψην εκθαλέο ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ
αλαθνξηθά κε ην πην εθδξνκηθφ παθέην πξνηηκνχλ είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
πξνηηκάεη πξσηλή ψξα γηα ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. πγθεθξηκέλα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
41,7% θαηαγξάθεηαη γηα ηελ εθδξνκή 10:00-19:00 κε θφζηνο 140€. Γελ είλαη ηπραίν,
άιισζηε θαη ην γεγνλφο φηη ήδε νη εθδξνκέο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο ψξεο. Βαζηθφο ιφγνο γηα απηφ είλαη θαη ηα δηθαηνχκελα
γεχκαηα ηεο δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ. πγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα πνπ νη επηζθέπηεο
παίξλνπλ ην πξσηλφ ηνπο θαηαγξάθεηαη ζην δηάζηεκα 8:00-10:00 ελψ ην δείπλν ζην
δηάζηεκα 19:00-21:00. Δπηπιένλ ν αξηζκφο ησλ σξψλ πνπ ν επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα πεξάζεη ζηελ αληνξίλε ζην ζπγθεθξηκέλν εθδξνκηθφ παθέην είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη
ζπλάδεη θαη κε ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα εθδξνκψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα ηνπξηζηηθά
γξαθεία.
Τπάξρεη, βέβαηα, φπσο είλαη αληηιεπηφ απφ ην γξάθεκα 15 θαη κία πξνηίκεζε γηα ην πξψην
εθδξνκηθφ παθέην πνπ έρεη ζαλ ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηηο 8:00 θαη ψξα επηζηξνθήο ηηο
20:00. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ζαλ πξσηαξρηθή επηζπκία λα πεξάζεη
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην κέξνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδξνκή θαη ην
πνζνζηφ ηνπο θηάλεη ην 36,1%.
Σα δχν άιια εθδξνκηθά παθέηα αθνξνχζαλ, κία πξσηλή θαη κία απνγεπκαηηλή εθδξνκή, θαηά
ηηο νπνίεο ν επηζθέπηεο ζα είρε ιηγφηεξν ρξφλν ζην λεζί ηεο Θήξαο απφ ηηο παξαπάλσ
εθδξνκέο θαη ζπγθεθξηκέλα 5ψξεο. Οη δχν απηέο εθδξνκέο κε πνζνζηά 8,3% θαη 5,6%
αληίζηνηρα παξνπζηάζηεθαλ ρακειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ ηάζε απηή ησλ
εξσηεζέλησλ δείρλεη φηη νη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο ζεσξνχλ πξάγκαηη αλεπαξθέο

απφ άπνςε ρξφλνπ έλα εθδξνκηθφ παθέην κε 4 ή 5 ψξεο ζηε αληνξίλε. Έλα γεγνλφο πνπ
επηβεβαίσζε θαη ν θχξηνο Μπαληνπβάο απφ ηελ ζθνπηά ηεο νξγάλσζεο ησλ εθδξνκψλ.

2] Δθδξνκή ηύπνπ Aller Retour Ζξάθιεην-Υαληά
Παξφκνηαο ινγηθήο κε ην παξαπάλσ εξψηεκα είλαη θαη απηφ πνπ αθνινχζεζε ζην
εξσηεκαηνιφγην αληηθαζηζηψληαο ηελ αληνξίλε κε έλα πξννξηζκφ εληφο ηεο λήζνπ Κξήηεο.
Δπηιέρζεθαλ ηα Υαληά πνπ απνηεινχλ ην δεκνθηιέζηεξν πξννξηζκφ εληφο Κξήηεο βάζεη
πξνεγνχκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπφλεζεο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα:
Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟ απφ ην θνηηεηή Παγσλάθε Μελά [Ραράρτθμα Δ].
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηάζεθαλ 4 δηαθνξεηηθά εθδξνκηθά παθέηα θαη ζπγθεθξηκέλα
έλα παθέην κε αλαρψξεζε ζηηο 8.00 απφ ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ θαη επηζηξνθή ζηηο
20.00 θαη θφζηνο εηζηηεξίνπ 130€. Έλα δεχηεξν κε ψξα αλαρψξεζεο ηηο 10.00, ψξα
επηζηξνθήο ηηο 19.00 κε αληίηηκν θνκίζηξνπ πάιη ηα 130€. Σέινο δχν εθδξνκέο κηζήο κέξαο
κε ψξεο αλαρψξεζεο απφ ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ηηο 8.00 ε πξψηε θαη ηηο 14.00 ε
δεχηεξε θαη ψξεο επηζηξνθήο ηηο 14.00 θαη 20.00 αληίζηνηρα. Ο ρξφλνο δηακνλήο ζηα Υαληά
γηα απηέο ηηο εθδξνκέο είλαη 5 ψξεο κε ην θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα
θνζηνινγείηαη ζηα 110€. Ζ θνζηνιφγεζε απηψλ ησλ εθδξνκηθψλ παθέησλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε θαη γηα ηελ αληίζηνηρε εθδξνκή ζηε
αληνξίλε θαη πεξηγξάθεθε πξνεγνχκελα. Γειαδή, έρνληαο ππνινγίζεη γηα κία εθδξνκή
aller-retour ζηα Υαληά θαη break-even ηηο 11 ζέζεηο αληίηηκν θνκίζηξνπ 110€ ζέζακε απηή
ηελ ηηκή ζηελ θαη εθηίκεζε ιηγφηεξν δεκνθηιή εθδξνκή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
απνγεπκαηηλή εθδξνκή κηζήο κέξαο απφ ηηο14.00-20.00. Απμήζακε θαηά 10€ ηελ άιιε
εθδξνκή κηζήο κέξαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην πξσί θαη ζπγθεθξηκέλα 14.00-20.00 θαη
ηέινο θνζηνινγήζεθαλ κε 130€ νη δχν εκεξήζηεο εθδξνκέο κε ψξα αλαρψξεζεο 8.00 ε
πξψηε θαη 10.00 ε δεχηεξε, κε ψξεο επηζηξνθήο ηηο 20.00 θαη 19.00 αληίζηνηρα. Σα
απνηειέζκαηα πνπ θαηεγξάθεζαλ απεηθνλίδνληαη ζην Γράφθμα 7-2.
Γράφθμα 7-2 Απαντιςεισ για τθν επιλογι εκδρομικοφ πακζτου για πτιςθ Aller-Retour Ηράκλειο-Χανιά

Ποιο εκδρομικό πακζτο κα επιλζγατε για
μία πτιςθ Aller-Retour ςτα Χανιά;
35,1%

21,6%
13,5%

08:00-20:00 με
κοςτοσ 130€

16,2%

13,5%

10:00-19:00 με
κόςτοσ 130€

08:00-14:00 με
κόςτοσ 120€

14:00-20:00 με
κόςτοσ 110€

Κανζνα

Δίλαη εκθαλέο φηη θαη γηα ηηο δχν εθδξνκέο ηχπνπ Aller Retour ηφζν γηα πξννξηζκφ εληφο
Κξήηεο (Υαληά) φζν θαη εθηφο (αληνξίλε) ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη ζαλ
ηδαληθή ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηηο 10:00. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη βάιακε ζην
εξσηεκαηνιφγην πςειφηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ θαζψο πεξηκέλακε απηή ηελ απφθξηζε απφ
ζπλεληεχμεηο ηφζν ζε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πνπ γλσξίδνπλ γηα ηα εθδξνκηθά παθέηα θαη
ηηο ψξεο πξνηίκεζεο ησλ ηνπξηζηψλ αιιά θαη θαζψο καο είπαλ ήδε εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο
ειιεληθά πδαηνδξφκηα απφ ην πηεηηθφ πξφγξακκα ηεο εηαηξίαο πνπ ιεηηνπξγνχζε ηα
πδξνπιάλα ζηε ρψξα καο ηελ πεξίνδν 2004-2008.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εθδξνκηθφ παθέην πνπ αθνξά ηε κηζή κέξα θαη
ηδηαίηεξα ηηο ψξεο 14:00-20:00 ην νπνίν κελ γηα ηα Υαληά παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ
ηεο ηάμεο ηνπ 20% ελψ γηα ηε αληνξίλε είλαη αηζζεηά ρακειφηεξν ζην 5,6%. Σν γεγνλφο
απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο ζεσξνχλ ηα Υαληά έλα κέξνο πνπ ηφζν
βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο φζν θαη φηη ηνπο αξθεί ε κηζή κέξα γηα λα ην
δνπλ ζε αληίζεζε κε ηε αληνξίλε πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο γηα λα πεξηεγεζνχλ
θαη λα πεξάζνπλ ζην λεζί. Δπηπξφζζεηα θαίλεηαη φηη απφ ηα δχν παθέηα κηζήο κέξαο πνπ
δψζακε ζαλ ελαιιαθηηθέο γηα ηα Υαληά ην δηπιάζην πνζνζηφ δήισζε πξνηίκεζε γηα ηελ
απνγεπκαηηλή εθδξνκή ζε ζρέζε κε ηελ πξσηλή γεγνλφο πνπ καξηπξάεη φηη νη ηνπξίζηεο δελ
είλαη δεθηηθνί (φηαλ έρνπλ ηελ επηινγή) ζην λα μεθηλνχλ πνιχ πξσηλέο ψξεο ηηο εθδξνκέο
ηνπο πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα μππλήζνπλ αθφκα λσξίηεξα

3] ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΤΠΟΤ Sightseeing
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε δηεξεχλεζε ηεο απφθξηζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πεξηεγεηηθψλ πηήζεσλ ηχπνπ sightseeing. Απηνχ ηνπ είδνπο νη
πηήζεηο ήηαλ ήδε γλσζηφ φηη απνηεινχλ ην δεκνθηιέζηεξν ηχπν εθδξνκήο κε πδξνπιάλν. Σν
ζπκπέξαζκα απηφ είρε εμαρζεί απφ ηα πξνεγνχκελα εξσηεκαηνιφγηα ηφζν ην 1ν
εξσηεκαηνιφγην πνπ εθπνλήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φζν
θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παιαηφηεξεο εξγαζίαο
„Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα: Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα
ηεο Κξήηεο‟ (Ραράρτθμα Δ) Δπηπξφζζεηα, ε πιεξνθνξία απηή είρε γλσζηνπνηεζεί απφ
ζπλέληεπμε απφ κέινο ηεο εηαηξίαο ειιεληθά πδαηνδξφκηα αλαθνξηθά κε ηηο πηήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 2004-2008. Σελ εθηίκεζε γηα ηελ πξνηίκεζε απηή ησλ
ηνπξηζηψλ ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο εθδξνκέο εμέθξαζε θαη ν θχξηνο Μπαληνπβάο ζηε
ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε [Ραράρτθμα Α].
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο εθδξνκέο εζηηάδεη θαη ζην
γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηθξέο ζε δηάξθεηα (πεξίπνπ 20-30 ιεπηά) πνπ είλαη ηδαληθέο
εθφζνλ ππάξρεη ε αλακελφκελε ζεκαληηθή αληαπφθξηζε απφ ηνλ θφζκν ζην λα γεκίδνπλ ην
(εκεξήζην/ εβδνκαδηαίν) πηεηηθφ πξφγξακκα ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ ψζηε λα κέλνπλ ηα
πδξνπιάλα φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε ψξα πξνζζαιαζζσκέλα. ηα πιαίζηα απηά, ξσηήζακε
ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηελ ψξα πξνηίκεζεο έλαξμεο κηαο ηέηνηαο πηήζεο θαη ιάβακε ηηο
απαληήζεηο φπσο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ Γράφθμα 7-3.

Γράφθμα 7-3 Προτίμθςθ για ϊρα ζναρξθσ εκδρομισ sightseeing

Σι ϊρα κα κζλατε να ξεκινιςει θ
sightseeing εκδρομι ςασ;
51,4%

17,1%
5,7%

Πριν τισ
9:00

5,7%

9:00-11:00

11,4%

8,6%

11:00-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00

Μετά τισ
17:00

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πξνηηκάεη ε πηήζε ηνπ λα είλαη κεηαμχ 9:00 –
11:00 . πσο θαίλεηαη επηβεβαηψλεηαη θαη εδψ ε ηάζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο καο λα
ζέινπλ ηηο εθδξνκέο ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξσηλέο ψξεο. Γεδνκέλσλ, σζηφζν, ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθδξνκψλ ηχπνπ sightseeing πνπ είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη
ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πιεζπζκφ επηρεηξήζεθε λα
δηαπηζησζεί αλ νη ελ δπλάκεη επηβάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εθδξνκή
απηή ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο αληί ρακειφηεξεο ηηκήο εηζηηεξίνπ ζε
ζρέζε κε ηελ αξρηθή.
πσο θαηαγξάθεθε θαη απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζην Ευελιξία επιβατϊν σο πξνο ην

ελδερφκελν αιιαγήο ηεο ψξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ηνπο
Γράφθμα 7-4,

ην 85,7% ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη λα είλαη δηαηεζεηκέλν λα αιιάμεη ηελ ψξα
πηήζεο ηνπ εθφζνλ έβξηζθε νηθνλνκηθφηεξε ηηκή ζε θάπνηα άιιε ψξα. πγθεθξηκέλα, γηα
δηαθνξεηηθή ψξα δφζεθε ηηκή 50€ αληί 60€ κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ
λα εκθαλίδεηαη ζεηηθή ζηελ αιιαγή ηεο ψξαο έλαξμεο ηεο εθδξνκήο.

Δπειημία επηβαηώλ σο πξνο ην ελδερόκελν αιιαγήο ηεο ώξαο πξαγκαηνπνίεζεο
ηεο εθδξνκήο ηνπο
Γράφθμα 7-4 Ελαςτικότθτα ερωτθκζντων για αλλαγι ςτθν ϊρα πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ του αντί χαμθλότερου
κομίςτρου.

Θα αλλάηατε τθν ϊρα τθσ εκδρομισ ςασ αν
βρίςκατε οικονομικότερθ τιμι ειςιτθρίου;
85,7%
14,3%

45,7%

40%

11,4%
2,9%
Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

Σέινο εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν εθφζνλ άιιαδε ε ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ, νη επηβάηεο ζα
πξνηηκνχζαλ λσξίηεξα ή αξγφηεξα γηα λα πξνθχςνπλ ηηο παξαθάησ απαληήζεηο. Γίλεηαη
αληηιεπηφ φηη ελψ ην 85,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε ζεηηθφ ζηελ αιιαγή ηεο ψξαο πηήζεο
αληί νηθνλνκηθφηεξνπ θνκίζηξνπ, δελ έδεημε θάπνηα ζαθή πξνηίκεζε σο πξνο πνηα ζα είλαη ε
ψξα απηή, δειαδή αλ ζα είλαη λσξίηεξα ή αξγφηεξα

Γράφθμα 7-5 Προτιμιςεισ ερωτθκζντων για τθ χρονικι μετατόπιςθ τθσ εκδρομισ τουσ

Αν αλλάηατε τθν ϊρα του sightseeing ταξιδιοφ
ςασ πότε κα κζλατε να είναι;
38,7%
32,3%
29%

Νωρίτερα

Αργότερα

Χωρίσ προτίμθςθ

Γεκηνπξγία πξνθίι επηβαηώλ

7.3

ε απηή ηελ παξάγξαθν επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνθίι ησλ ελ δπλάκεη επηβαηψλ
ησλ πδξνπιάλσλ θαη ε δεκηνπξγία κίαο γελλήηξηαο πνπ ζα δεκηνπξγεί εηθνληθνχο επηβάηεο.
πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα νη εηθνληθνί επηβάηεο ζα πξνζδηνξίδνληαη απφ έμη
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σν είδνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν επηβάηεο
Σνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ
Αλ επηζπκεί ν πξννξηζκφο ηνπ λα είλαη εληφο ή εθηφο ηεο Κξήηεο
Σελ επηζπκεηή ψξα έλαξμεο ηεο εθδξνκήο ηνπ
Σελ επηζπκεηή ψξα επηζηξνθήο
Σελ επειημία ηνπ ζε ηπρφλ αιιαγή ηεο ψξα εθθίλεζεο ηεο εθδξνκήο ηνπ θαη ηελ ψξα
επηζηξνθήο ηνπ.

ζνλ αθνξά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε ηα πνζνζηά ησλ πξνηηκήζεσλ απφ απφ ηελ
αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Σν θάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζα ην εθθξάζνπκε ζε αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο.
Με ηε κέζνδν Monte Carlo ζηε ζπλέρεηα ζα παξάγνληαη ηπραίνη αξηζκνί απφ ην 0-1 θαη ζα
ζπλδένληαη κε ηηο αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα πξνζδίδνπλ ζηνλ
εηθνληθφ επηβάηε ηελ αληίζηνηρε πξνηίκεζε αλάινγα κε ην δηάζηεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ν
ηπραίνο αξηζκφο πνπ έδσζε ε γελλήηξηα.
Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ κέρξηο φηνπ ν εηθνληθφο
επηβάηεο ιάβεη απνηέιεζκα θαη γηα ηα έμη ραξαθηεξηζηηθά.

Απόδνζε ‘Δίδνπο εθδξνκήο’ ζηνπο εηθνληθνύο επηβάηεο
Γηα θάζε εηθνληθφ επηβάηε πνπ ζα δεκηνπξγεί ε γελλήηξηα ην έλα απφ ηα έμη ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ζα πξέπεη λα ηνπ απνδψζεη είλαη ην „είδνο εθδξνκήο‟ πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη.
Οη δπλαηέο επηινγέο πνπ έρεη ν επηβάηεο είλαη:
•
Σν Sight-seeing (πεξηεγεηηθή πηήζε κηζήο ψξαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
πδαηνδξνκίνπ θαη μελάγεζε απφ ςειά)
•
Σν Aller-retour (ν επηζθέπηεο επηζθέπηεηαη έλαλ πξννξηζκφ, πεξλάεη θάπνηεο ψξεο
εθεί θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ)
Ζ εθδξνκή See&stop (ν επηβάηεο επηζθέπηεηαη ζε κία κέξα 2 ή πεξηζζφηεξνπο
πξννξηζκνχο πεξλάεη θάπνηεο ψξεο εθεί θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν
δηακνλήο ηνπ)
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ειήθζεζαλ νη εμήο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε πνπ
αθνξά ην είδνο εθδξνκήο πνπ ζα πξνηηκνχζαλ νη εξσηψκελνη φπσο αλαιχζεθε θαη ζην 6.3.6
θαη θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 7-2.

Εικόνα 7-2 απαντιςεισ για το είδοσ εκδρομισ που προτιμοφν οι ερωτϊμενοι από το 1ο ερωτθματολόγιο

Σα πνζνζηά απηά εθθξάδνπκε ζε κνξθή αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο φπσο θαίλεηαη ζηελ Εικόνα
7-10. Σν πνζνζηφ 7% επηιέρζεθε λα κνηξαζηεί ζηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηχπνπο εθδξνκψλ
θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο φπσο αλέθεξε ζηε ζπλέληεπμε πνπ
παξαρψξεζε ν θ. Μπαληνπβάο [Ραράρτθμα Α]. Έηζη κε απηή ηελ παξαδνρή ηα πνζνζηά
πξνηίκεζεο πνπ ζα ιάβνπκε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο είλαη
-27% επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθδξνκή ηχπνπ see&stop.
-36% επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθδξνκή ηχπνπ aller-retour.
-37% επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθδξνκή ηχπνπ sightseeing.
Γράφθμα 7-6 Ακροιςτικι κατανομι για το είδοσ εκδρομισ

Ακροιςτικι κατανομι για το είδοσ
εκδρομισ
1,2

1

1
0,8

0,63

0,6
0,4

0,27

0,2
0

see&stop

aller retour

sightseeing

πσο θαίλεηαη ζην Γράφθμα 7-6, πξψηα ηνπνζεηείηαη ζην δηάγξακκα ηεο αζξνηζηηθήο
θαηαλνκήο ηελ επηινγή εθδξνκήο see&stop κε ηηκή 0,27 ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ πνπ
είλαη ην πνζνζηφ 27% ησλ απαληήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε απάληεζε.
ηε ζπλέρεηα γηα ηελ επηινγή aller retour πξνζζέηνπκε ην πνζνζηφ πνπ έιαβε ε απάληεζε
aller retour 0,36 ζην 0,27 ηεο απάληεζεο aller retour. Σνπνζεηείηαη έηζη ε απάληεζε aller
retour ζην δηάγξακκα ηεο αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο κε ηηκή 0,63 ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ
ζαλ απνηέιεζκα ηνπ αζξνίζκαηνο (0,36+0,27).
Σέινο ηνπνζεηείηαη ε επηινγή sightseeing κε ηηκή κνλάδα ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ πνπ
απνηειεί ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο.
Ζ απφδνζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο επηινγήο ηνπ είδνπο εθδξνκήο ζε θάζε επηβάηε
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν Monte Carlo θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη κία γελλήηξηα
ηπραίσλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ απφ 0-1 θαη αλάινγα κε ηνλ ηπραίν απηφ αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη
γίλεηαη αληηζηνίρηζε κε ην είδνο ηεο εθδξνκήο ζην δηάγξακκα ηεο αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο.
Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη απφ ηε γελλήηξηα ησλ ηπραίσλ αξηζκψλ πξνθχπηεη ε ηηκή 0,53.
Αληηζηνηρίδεηαη ε ηηκή ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ θαη κε κία παξάιιειε ζηνλ άμνλα ρ΄ρ
γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη αληίζηνηρε ζηελ επηινγή πνπ αθνξά εθδξνκή aller retour. Με
φκνηα ινγηθή κία ηπραία ηηκή 0,24 αληηζηνηρεί ζε εθδξνκή see&stop ελψ κία ηηκή 0,89 ζε κία
εθδξνκή sightseeing. Σα ηπραία απηά παξαδείγκαηα θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα κε ηελ
θφθθηλε, πξάζηλε θαη κπιε γξακκή αληίζηνηρα.
Εικόνα 7-3 Παράδειγμα προςδιοριςμοφ είδουσ εκδρομισ

Σν δηάγξακκα ξνήο κε ην νπνίν ην πξφγξακκα πξνζδίδεη ζε θάζε εηθνληθφ επηβάηε ην
ραξαθηεξηζηηθφ „είδνο εθδξνκήο απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ Εικόνα 7-4.

Εικόνα 7-4 Διάγραμμα ροισ απόδοςθσ χαρακτθριςτικϊν ςτουσ επιβάτεσ από τθ γεννιτρια δθμιουργίασ
εικονικϊν επιβατϊν

Με ηελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα ππφινηπα πέληε ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο
εηθνληθνχο επηβάηεο φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα.

7.3.1 Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηνπ πξννξηζκνύ ηεο εθδξνκήο
Έλα άιιν ζεκείν πνπ εμεηάζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ην θαηά πφζν νη επηζθέπηεο πνπ
δήισζαλ ζεηηθνί ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν πξνηηκνχλ ν
πξννξηζκφο ηνπο λα βξίζθεηαη εληφο Κξήηεο ή εθηφο ηνπ λεζηνχ. Δπηπιένλ, κπνξνχζαλ λα
δειψζνπλ φηη ζα πξαγκαηνπνηνχζαλ θάπνηα εθδξνκή είηε εληφο είηε εθηφο. πσο πξέθπςε
απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην
Σα απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ ήηαλ ηα εμήο:
-

Σν 59,4% δήισζε φηη ζα πξαγκαηνπνηνχζε θάπνηα εθδξνκή ην ίδην επράξηζηα είηε
εληφο είηε εθηφο ηεο Κξήηεο
Σν 28,3 δήισζε ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζηνπο πξννξηζκνχο εληφο ηνπ λεζηνχ
Δλψ ηέινο ην 12,3 πξνηηκάεη θάπνην πξννξηζκφ εθηφο ηνπ λεζηνχ.

Εικόνα 7-5 Επικυμθτόσ προοριςμόσ εκδρομισ

Με ηα πνζνζηά απηά δεκηνπξγήζεθε ε παξαθάησ αζξνηζηηθή θαηαλνκή γηα ηνλ πξννξηζκφ
ηεο εθδξνκήο.
Γράφθμα 7-7 Ακροιςτικι κατανομι για τον επικυμθτό προοριςμό

Ακροιςτικι κατανομι για τον προοριςμό
1,2

1

1
0,8
0,6

0,4066

0,4
0,2

0,1233

0

εκτόσ

εντόσ

και τα δφο

7.3.2 Αζξνηζηηθή θακπύιε γηα ηνλ ηόπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνύ
Ζ έξεπλα θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή
εξγαζία έγηλαλ απνθιεηζηηθά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο φπσο αλαθέξζεθε εθηελψο ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην φπνπ έγηλε ε αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ε απηφ ην ζηάδην πνπ
επηρεηξείηαη λα πξνηαζεί ε κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πηήζεσλ επηιέρζεθε ε
γξακκή Ζξάθιεην-αληνξίλε κηαο θαη απνηειεί ηφζν απφ ηελ εκπεηξία αλζξψπσλ πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν αιιά θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησ εξσηεκαηνινγίσλ, ηνλ πην
δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο. Δπεηδή σζηφζν ζα ππάξρεη
αιιειεπίδξαζε ησλ δχν πδαηνδξνκίσλ ηφζν ηεο αληνξίλεο φζν θαη ηνπ Ζξαθιείνπ
ζεσξήζακε ζαλ παξαδνρή φηη φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ ζα
ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο αληνξίλεο. Βεβαίσο θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ηζρχεη αλ
δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αληίζηνηρε έξεπλα θαη ζηε αληνξίλε, σζηφζν ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο
απηήο είλαη λα πξνηείλεη κία κεζνδνινγία θαη ηα βήκαηα εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πηήζεσλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη φζν πην
επηθαηξνπνηεκέλα θαη αθξηβή είλαη φια ηα δεδνκέλα ηφζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζα
επηηπγράλνληαη.
πλεπψο ζε απηφ ην ζηάδην ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζην Ζξάθιεην
θαη ηε αληνξίλε. Δδψ ηα πνζνζηά απνηππψζεθαλ κε βάζε ηελ αλαινγία ζηε δπλακηθή θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο θιίλεο πνπ δηαζέηεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ε αληνξίλε
αληίζηνηρα. ην ππνθεθάιαην 6.4 αλαθέξεηαη ε δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο γηα θάζε πεξηνρή ηεο
Κξήηεο
Όζον αθοπά ηην πεπιθεπειακή ενόηηηα ηηρ Θήπαρ έσοςμε από ηο ΙΝΣΕΤΕ.
Εικόνα 7-6 Ξενοδοχειακό δυναμικό Θιρασ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
Ξενοδοτειακό δσναμικό 2019
Περιθερειακή Ενόηηηα
Θήρας

5*

4*

3*

2*

1*

Μονάδες

50

99

99

90

41

379

Δωμάτια

1.849

2.649

2.086

2.031

644

9.259

3.701

5.234

4.194

3.913

1.304

18.346

Κλίνες

ύνολο

(πεγή: αλαθηήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: https://insete.gr/)

Σα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ εχξεζε ησλ ελ δπλάκεη κειινληηθψλ επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, νπφηε αθνξνχζαλ
απνθιεηζηηθά ηνπο επηβάηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ απφ Ζξάθιεην πξνο
αληνξίλε. Σα δεδνκέλα γηα ηνπο ελ δπλάκεη κειινληηθνχο επηβάηεο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην πξνέθπςαλ βάζεη παξαδνρήο πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ. πγθεθξηκέλα, έγηλε ε παξαδνρή φηη νη κειινληηθνί
ελ δπλάκεη επηβάηεο πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην ηζνχληαη κε ην
γηλφκελν ησλ επηβαηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ απφ Ζξάθιεην πξνο αληνξίλε επί ηνπ ιφγνπ ηνπ
αξηζκνχ θιηλψλ ηεο αληνξίλεο πξνο ηνλ αξηζκφ θιηλψλ ηνπ Ζξαθιείνπ.
πλεπψο απφ ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην Ζξάθιεην θαη ηε αληνξίλε
αζξνηζηηθά ην 85% βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην θαη ην 15% ζηε αληνξίλε. αλ απνηέιεζκα
πξνθχπηεη ε παξαθάησ αζξνηζηηθή θακπχιε πνπ αθνξά ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ.

Γράφθμα 7-8 Ακροιςτικι κατανομι για τον τόπο ζναρξθσ του ταξιδιοφ

Ακροιςτικι κατανομι για τον τόπο ζναρξθσ του
ταξιδιοφ
1,2

1

1
0,8
0,6
0,4

0,25

0,2
0

Σαντορίνη

Ηράκλειο

7.3.3 Αζξνηζηηθέο θακπύιεο γηα ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνύ θαη ηελ
ώξα επηζηξνθήο
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ ζην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε επηζπκεηή απφ
ηνπο ηνπξίζηεο ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ θαζψο θαη ν επηζπκεηφο ρξφλνο επηζηξνθήο απηψλ
ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηεο εθδξνκήο ηνπο.
Γηα λα εμεηαζηνχλ νη επηζπκίεο ησλ επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο
έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο αιιά θαη ηεο επηζηξνθήο ρσξίζακε ηελ κέξα ζε ηέζζεξηο δψλεο.







Σελ δψλε κε ηελ νλνκαζία „Πνιχ πξσί‟ πνπ αθνξάεη ην δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή πνπ
κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα πεηνχλ ηα πδξνπιάλα (ηα πδξνπιάλα επηηξέπεηαη λα πεηνχλ
κφλν κε ην θσο ηεο εκέξαο) δειαδή ηηο 6.30 ην πξσί έσο ηηο 10
Σε δψλε „Πξσί‟ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ψξεο ζην δηάζηεκα 10.00-12.00 δειαδή
ακέζσο κεηά πνπ νη ηνπξίζηεο έρνπλ πάξεη ην πξσηλφ ηνπο γεχκα. Ώξεο πξσηλνχ
ζεσξνχληαη σο επί ην πιείζην έσο ηηο 10.00
Σε δψλε „Μεζεκέξη‟ απφ ηηο 12.00 έσο ηηο 16.00
Σε δψλε απφγεπκα απφ ηηο 16.00 έσο ηηο 20.00

Απφ ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο ηνπ 2νπ απηνχ εξσηεκαηνινγίνπ φζνλ αθνξά ηηο επηζπκεηέο
ψξεο έλαξμεο ηεο εθδξνκήο ηνπο πξνθχπηεη φηη:
-

To 28% ζέιεη ηελ εθδξνκή ηνπ λα μεθηλάεη πνιχ λσξίο ην πξσί θαη ζπγθεθξηκέλα
πξηλ ηηο 10.00. (7.00-10.00)
Σν 49% επηζπκεί ε εθδξνκή ηνπ λα μεθηλάεη ην πξσί κεηά πνπ ζα πάξνπλ ην πξσηλφ.
(πγθεθξηκέλα 10.00-12.00)
Σέινο ην 23% απάληεζε πσο πξνηηκάεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή ηνπ κία
πην κεζεκεξηαλή ψξα, δειαδή κεηά ηηο 12.00

Απφ ηα πνζνζηά απηά πξνθχπηεη ε αθφινπζε αζξνηζηηθή θακπχιε πνπ αθνξά ζηελ
επηζπκεηή ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ.
Γράφθμα 7-9 Ακροιςτικι κατανομι για τθν επικυμθτι ϊρα ζναρξθσ του ταξιδιοφ

Ακροιςτικι κατανομι για τθν ϊρα
ζναρξθσ του ταξιδιοφ
1,2

1

1

0,77

0,8
0,6
0,4

0,28

0,2

0

πολφ πρωι

πρωί

μεςημζρι

ζνλ αθνξά ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν γηα ηελ επηζηξνθή ζην πδαηνδξφκην έλαξμεο ηεο
εθδξνκήο:
-

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 76% δήισζε πσο
επηζπκεί λα επηζηξέςεη ην απφγεπκα
Δλψ ην 24% δήισζε φηη ζέιεη λα επηζηξέςεη ην κεζεκέξη

Αθνινχζσο, θαίλεηαη ε αζξνηζηηθή θακπχιε κε ηα παξαπάλσ πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ηηο
πξνηηκήζεηο γηα ηελ ψξα επηζηξνθήο ησλ επηβαηψλ.

Γράφθμα 7-10 Ακροιςτικι κατανομι για τθν επικυμθτι ϊρα επιςτροφισ

Ακροιςτικι κατανομι για τθν ϊρα
επιςτροφισ
1,2

1

1
0,8
0,6

0,4

0,24

0,2
0

μεςημζρι

απόγευμα

7.3.4 Αζξνηζηηθή θακπύιε γηα ηελ επειημία ησλ επηβαηώλ
ηα πιαίζηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη επηζθέπηεο ηεο λήζνπ Κξήηεο ξσηήζεθαλ αλ ήηαλ
δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπο ιφγσ
πιεξφηεηαο ησλ πηήζεσλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αληί ρακειφηεξνπ αληηηίκνπ γηα ην
εηζηηήξηφ ηνπο.
ε απηφ ην ζεκείν
-

Σν 85% δήισζε „βνιηθφ‟ θαη δηαηεζεηκέλν λα αιιάμεη ηελ ψξα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ
Δλψ κφιηο ην 15% δήισζε „κε βνιηθφ‟

Σα πνζνζηά απηά θαίλνληαη ζηελ Εικόνα 7-7 φπσο πξνέθπςαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ
αλάιπζε ηνπ 2νπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην ππνθεθάιαην 7.2.
Εικόνα 7-7 Ποςοςτά που παρουςιάηουν τθν ευελιξία των επιβατϊν ςτο να αλλάξουν ι όχι τθν ϊρα
πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ τουσ

Θα αλλάηατε τθν ϊρα τθσ sightseeing αν
βρίςκατε οικονομικότερθ τιμι ειςιτθρίου;
85,7%
14,3%

45,7%

40%

11,4%
2,9%
Σίγουρα Ναι

Μάλλον Ναι

Μάλλον Πχι

Σίγουρα Πχι

Ζ αλαινγία απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ θχξηνπ Μπαληνπβά φπνπ
εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ φηη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εηζηηήξην είλαη θζελφηεξν ζε
θάπνηα άιιε πηήζε ν επηζθέπηεο ζα άιιαδε ηελ ψξα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ εηδηθά ηε
ζπγθεθξηκέλε επνρή πνπ γλσξίδεη άλζηζε ν ηνπξηζκφο ηχπνπ all inclusive.
Αθνινπζεί ε αζξνηζηηθή θακπχιε κε απηά ηα παξαπάλσ πνζνζηά.

Γράφθμα 7-11 Ακροιςτικι κατανομι για τθν ευελιξία των επιβατϊν

Ακροιςτικι κατανομι για τθν ευελιξία των εν
δυνάμει επιβατϊν
1,05

1

1
0,95
0,9

0,85

0,85
0,8
0,75

βολικόσ

μη βολικόσ

Πξνγξακκαηηζκόο θαηαλνκήο επηβαηώλ ζηηο πηήζεηο

7.4

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
δεκηνπξγήζεθε κία ζεηξά απφ εηθνληθνχο επηβάηεο. Σν πξνθίι ηνπ θάζε εηθνληθνχ επηβάηε
δηακνξθψλεηαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


Σν είδνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηζπκεί λα επηιέμεη απφ ηα εθδξνκηθά παθέηα πνπ
εμεηάζηεθαλ (see&stop, aller-retour, sightseeing).



Σνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.



Αλ πξνηηκνχλ ην ηαμίδη πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ λα αθνξά πξννξηζκνχο εληφο ή
εθηφο ηεο Κξήηεο.



Σελ ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Σν ρξφλν, δειαδή, πνπ επηζπκνχλ λα
μεθηλήζνπλ ηελ εθδξνκή ηνπο.



Σελ ψξα επηζηξνθήο. Σν ρξφλν, δειαδή, πνπ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ.



Σελ επειημία ησλ ρξφλσλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ηαμηδηνχ. πγθεθξηκέλα αλ είλαη
βνιηθφο ε φρη ν επηβάηεο σο πξνο ηελ αιιαγή ηεο ψξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
εθδξνκήο ηνπ.

Γηα θάζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δεκηνπξγείηαη κία γελλήηξηα παξαγσγήο ηπραίσλ
αξηζκψλ κε ηε κέζνδν Monte Carlo κέζσ ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη κία ζεηξά απφ
εηθνληθνχο επηβάηεο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο ID θαη
απαξηίδεηαη απφ απηά ηα έμη ραξαθηεξηζηηθά. ηελ Εικόνα 7-8 θαίλεηαη κία ηπραία βάζε
εηθνληθψλ επηβαηψλ κε ηνλ αξηζκφ ηνπο ID θαη ην ζχλνιν ησλ έμη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
Εικόνα 7-8 φνολο εικονικϊν επιβατϊν με τα χαρακτθριςτικά τουσ

Έρνληαο ηελ βάζε ησλ εηθνληθψλ επηβαηψλ δεκηνπξγήζεθε έλα πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο
θαηαλνκήο επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο ην νπνίν ζαξψλεη ηνπο εηθνληθνχο ελ δπλάκεη επηβάηεο

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαλείκεη ζηηο αληίζηνηρεο πηήζεηο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
ζηα αεξνζθάθε αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ηηο ψξεο ησλ πηήζεσλ. Σν ελ ιφγσ
πξφγξακκα δεκηνπξγήζεθε ζην excel κε καθξνεληνιή (VBA) θαη βαζίδεηαη ζε κία
επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ην δηάγξακκα ξνήο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα Δηθφλα
7-5.
Εικόνα 7-9 Διάγραμμα ροισ κατανομισ επιβατϊν ςτισ πτιςεισ

ε απηφ ην πξφγξακκα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 7.1 θαη ην δηάγξακκα ξνήο ηεο
θαηαλνκήο ησλ επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο, ην πξφγξακκα ζηα πιαίζηα κίαο επαλαιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο δηαβάδεη δηαδνρηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι θάζε επηβάηε. Αξρηθά
δηαβάδεη ην είδνο ηεο εθδξνκήο ζηελ νπνία ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ν επηβάηεο, ηνλ πξννξηζκφ
ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα ηαμηδέςεη, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ρξφλνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ζα
μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπ αιιά θαη πνπ ζα επηζηξέςεη.
Ακέζσο κεηά πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ην αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηηο πηήζεηο
εθείλεο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (είδνο εθδξνκήο, πξννξηζκφο, ρξφλνη αλαρψξεζεο θαη
επηζηξνθήο) ζπκπίπηνπλ κε ηηο επηζπκίεο ηνπ επηβάηε. Δθφζνλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα
ηνπνζεηείηαη ν επηβάηεο ζηηο πηήζεηο απηέο.
Να ζεκεησζεί, φηη γηα ηηο εθδξνκέο ηχπνπ aller-retour ν επηβάηεο ηνπνζεηείηαη ηφζν ζηελ
πξψηε πηήζε κε ηελ νπνία μεθηλάεη ε εθδξνκή ηνπ, φζν θαη ζε απηήλ ηεο επηζηξνθήο κε ηελ

νπνία επηζηξέθεη ζην πδαηνδξφκην έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Γηα ηηο εθδξνκέο ηχπνπ
sightseeing είλαη κία ε πηήζε θαη ην αεξνζθάθνο ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη θαζψο ν επηβάηεο
παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηεγεηηθήο απηήο πηήζεο.
Γηα ηηο εθδξνκέο ηχπνπ see&stop ν επηβάηεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο ησλ δχν
πηήζεηο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ ηαπηφρξνλα θαη κε ηνπο ρξφλνπο ησλ πηήζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδξνκή. Γηα παξάδεηγκα γηα κία εθδξνκή
ηχπνπ see&stop κε αθεηεξία ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζηελ
αληνξίλε θαη ηε Μχθνλν, ν επηβάηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηηο πηήζεηο Ζξάθιεηναληνξίλε, αληνξίλε-Μχθνλνο, Μχθνλνο-Ζξάθιεην θαη θπζηθά, ζηηο ψξεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην εθάζηνηε εθδξνκηθφ παθέην.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζε θάπνηα πηήζε πξαγκαηνπνηείηαη έλαο
άιινο έιεγρνο πνπ εμεηάδεη ηελ επειημία ηνπ επηβάηε φζνλ αθνξά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ
ηαμηδηνχ θαη ην ρξφλν επηζηξνθήο. Γηα παξάδεηγκα γηα κία εθδξνκή ηχπνπ aller-retour απφ ην
Ζξάθιεην ζηε αληνξίλε θαηά ηελ νπνία ν επηβάηεο επηζπκεί λα μεθηλήζεη ην πξσί ην ηαμίδη
ηνπ θαη λα επηζηξέςεη αξγά ην απφγεπκα κπνξεί λα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζηελ πξσηλή
πηήζε αιιά λα κελ ππάξρεη ζηελ απνγεπκαηηλή. Δμεηάδεη ινηπφλ απηφο ν έιεγρνο αλ
ελδηαθέξεηαη ν επηβάηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή κε επηζηξνθή ζε δηαθνξεηηθή ψξα
λσξίηεξα απφ απηή πνπ πξνηηκάεη, ή αλ δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή
θαζφινπ. ε πεξίπησζε πνπ ν επηβάηεο δειψζεη φηη δελ είλαη επέιηθηνο απνξξίπηεηαη, ελψ
ζηελ πεξίπησζε πνπ δειψζεη επέιηθηνο πξαγκαηνπνηείηαη έλαο αθφκα έιεγρνο. Ζ ζπλζήθε
πνπ ειέγρεηαη αθνξά ζην αλ ππάξρεη πξάγκαηη δηαζέζηκε θάπνηα άιιε πηήζε κε ηνλ επηβάηε
λα ηνπνζεηείηαη ζηελ πιεζηέζηεξε ρξνληθά δηαζέζηκε πηήζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν
επηβάηεο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί θαη απνξξίπηεηαη.
Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη δηαδνρηθά απφ ην πξφγξακκα γηα θάζε επηβάηε κέρξηο
φηνπ ε εηαηξία δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άιινπο επηβάηεο είηε επεηδή δελ ππάξρνπλ άιινη
επηβάηεο, είηε επεηδή δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζηηο πηήζεηο.
ηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο δνθηκέο γηα
κία εθδξνκή ηχπνπ aller-retour απφ ην Ζξάθιεην ζηε αληνξίλε πξνθεηκέλνπ λα
θαηαιήμνπκε ζην θαιχηεξν δπλαηφ πξφγξακκα πηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπκε
φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πιεξφηεηεο θαη ρξφλνπο πηήζεο ησλ πδξνπιάλσλ.

7.4.1 ελάξηα δξνκνιόγεζεο πδξνπιάλσλ κε δηα ρεηξόο πξνζνκνίσζε
πσο αλαιχζεθε πξνεγνχκελα, έγηλε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο. ηε ζπλέρεηα
κε ζεηξά δνθηκψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ελ δπλάκεη εηθνληθνί επηβάηεο ζε πηήζεηο πνπ
ελδεηθηηθά επηιέρζεθαλ λα εμππεξεηνχλ ηε γξακκή Ζξάθιεην-αληνξίλε-Ζξάθιεην. Ο ιφγνο
πνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο αληνξίλεο ζαλ πξψην πξννξηζκφ γηα ηελ κειέηε ησλ
δξνκνινγίσλ θαη ησλ πιεξνηήησλ είλαη φηη αθελφο νη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο ηελ επέιεμαλ
κε κεγάιε δηαθνξά ζαλ ηνλ πην επηζπκεηφ πξννξηζκφ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ
δηελεκήζεζαλ, αθεηέξνπ δε θαη νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο πνπ ζα δηνξγαλψλνπλ ηηο εθδξνκέο
ηελ ζεσξνχλ ηνλ πιένλ εκπνξηθφ πξννξηζκφ γηα ηνπο ηνπξίζηεο ηεο Κξήηεο φπσο καο
δήισζε θαη ζηε ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε ν θχξηνο Μπαληνπβάο [Ραράρτθμα Α].
Γηα ηελ γξακκή Ζξάθιεην-αληνξίλε-Ζξάθιεην νη δνθηκέο αθνξνχζαλ αξρηθά ην aller-retour
εθδξνκηθφ παθέην. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ θάζε δνθηκή.

1ε Γνθηκή
Καηά ηελ πξψηε δνθηκή πξνγξακκαηίζηεθαλ ηέζζεξηο ζπλνιηθά πηήζεηο απφ Ζξάθιεην πξνο
αληνξίλε θαη αληίζηξνθα απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην θαη θαηαλείκακε ζε απηέο ηνπο
εηθνληθνχο επηβάηεο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εθδξνκή ηχπνπ
Aller-Retour.
Μεηά απφ ηνλ έιεγρν θαη φπνπ ήηαλ εθηθηφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 22 πξψησλ εηθνληθψλ
επηβαηψλ παξαηεξείηαη φηη γεκίδεη πξψηε ε απνγεπκαηηλή πηήζε (19 ζέζεσλ) απφ ηελ
αληνξίλε κε πξννξηζκφ ην Ζξάθιεην. Απηφ θπζηθά ζπλέβε ζαλ απνηέιεζκα ηεο πςειήο
πξνηίκεζεο ησλ επηβαηψλ γηα επηζηξνθή ην απφγεπκα. ηελ εηθφλα 1 απεηθνλίδεηαη
αλαιπηηθά, ε πιεξφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ ησλ επηκέξνπο πηήζεσλ ζε απηφ ην ζεκείν.

θ

Εικόνα 7-10 Πλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 22 επιβατϊν (1 δοκιμι)

ηε ζπλέρεηα ηεο δηαινγήο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ επηβαηψλ, φζνη επηβάηεο δήισζαλ
„βνιηθνί‟ σο πξνο ην ρξφλν ηεο επηζηξνθήο ηνπο ηνπνζεηνχληαη ζηε κεζεκεξηαλή πηήζε
επηζηξνθήο απφ ηε αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηβάηεο πνπ
επηζπκεί λα επηζηξέςεη ην απφγεπκα θαη δήισζε „κε βνιηθφο‟ ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ψξεο
πξνηίκεζήο ηνπ απνξξίπηεηαη θαζψο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο
πιεξφηεηαο.
Καζψο εμειίζζεηαη ε θαηαλνκή θαη έπεηηα απφ 41 επηβάηεο παξαηεξνχκε φηη γεκίδεη θαη ε
πξσηλή πηήζε απφ ην Ζξάθιεην ζηε αληνξίλε κε ηέζζεξηο επηβάηεο λα έρνπλ απνξξηθζεί
θαζψο κε βάζε ην πξνθίι ηνπο δελ ππήξρε θάπνην δξνκνιφγην Aller-Retour πνπ λα θαιχπηεη
ηηο απαηηήζεηο ηνπο, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο πιεξφηεηαο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε θάπνηεο
πηήζεηο φπσο θαηαγξάθεηαη θαη απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 2.

θ

Εικόνα 7-11 Πλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 41 επιβατϊν (1 δοκιμι)

πλερίδνληαο κε ηελ θαηαλνκή ησλ επηβαηψλ ζηελ 1ε απηή δνθηκή θαη θηάλνληαο ζηνπο 58
επηβάηεο πνπ επηρεηξήζεθε λα εμππεξεηεζνχλ, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη θαη ε ζαθήο πξνηίκεζε
ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηελ πξσηλή (θπξίσο) θαη ηε κεζεκεξηαλή πηήζε κε πξννξηζκφ ηε
αληνξίλε θαη φπσο ήδε θάλεθε θαη αλαιχζεθε ηελ πξνηίκεζε ζηελ απνγεπκαηηλή πηήζε γηα
ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην
Ζξάθιεην. Λέγεηαη θπξίσο ζηελ πξσηλή θαζψο έλαο ιφγνο πνπ παξνπζηάδεη απμεκέλε
πιεξφηεηα ε κεζεκεξηαλή πηήζε είλαη φηη κε πιήξε ηελ πξσηλνί πνιινί επέιηθηνη επηβάηεο
ηνπνζεηήζεθαλ ηειηθά ζηε κεζεκεξηαλή. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχκε ηελ πνιχ ρακειή
πιεξφηεηα ζηελ απνγεπκαηηλή πηήζε απφ Ζξάθιεην ζηε αληνξίλε. Να ζεκεηψζνπκε φηη
ζπλνιηθά απφ ηελ αξρή ηεο δνθηκήο έρνπλ απνξξηθζεί 10 επηβάηεο ιφγσ πιεξνηήησλ.
θ

Εικόνα 7-12 Πλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 58 επιβατϊν (1 δοκιμι)

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ 1Ζ ΓΟΚΗΜΖ
ΔΠΗΒΑΣΔ58
ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΦΘΖΚΔ 17,24% (10 ΔΠΗΒΑΣΔ)
ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 1εο ΓΟΚΗΜΖ 76,19 %

Σν πνζνζηφ πνπ απνξξίθζεθε πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ πνπ
απνξξίθζεθαλ πξνο ηνλ ιφγν ησλ επηβαηψλ πνπ εμεηάζακε ζηε δνθηκή. Μέρξη, δειαδή ην
ζεκείν απφ ην νπνίν θαη έπεηηα φινη νη επφκελνη επηβάηεο πνπ εμεηάδακε αλ κπνξνχλ λα
κπνπλ ζε θάπνηα πηήζε ζα απνξξίπηνληαλ θαζψο δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ. Δδψ
είλαη
( )

( )

Σν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο πιεξφηεηαο πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ησλ
θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ.
ε απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ πηήζεσλ νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο είλαη φζα ηα αεξνζθάθε αλά
πηήζε επί ηνλ αξηζκφ ζέζεσλ ηνπ θάζε αεξνζθάθνπο. Δδψ ζεσξνχκε φηη ζπλνιηθά
δηαηίζεληαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 8 πηήζεηο αεξνζθάθε dhc-6 ρσξεηηθφηεηαο 19
ζέζεσλ. Δπνκέλσο νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο είλαη 8*19=152.
Οη θαηεηιεκκέλεο ζέζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ κείνλ απηψλ πνπ
απνξξίθζεθαλ επί δχν θαζψο πξφθεηηαη γηα εθδξνκέο Aller Retour πνπ ζεκαίλεη φηη ν θάζε
επηβάηεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κία πηήζε γηα λα πάεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη άιιε κία γηα λα
επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ. ε απηή ηε δνθηκή ινηπφλ νη 58 επηβάηεο
αληηζηνηρνχλ ζε 116 θαηεηιεκκέλεο ζέζεηο

2ε Γνθηκή
πσο θάλεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 1εο δνθηκήο, ε κέγηζηε πιεξφηεηα ζηελ απνγεπκαηηλή
πηήζε απφ ηε αληνξίλε ζην Ζξάθιεην νδεγεί πνιινχο ελ δπλάκεη επηβάηεο ζηελ απφθαζε
λα κελ κπνξνχλ ηειηθά πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή θαζψο ε απνγεπκαηηλή πηήζε
ηεο επηζηξνθήο είλαη γεκάηε ελψ αληίζεηα ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρνπλ πνιιέο θελέο ζέζεηο
ζηηο πξσηλέο πηήζεηο. Τπάξρεη ινηπφλ ζεκαληηθή απψιεηα ζέζεσλ ζε θάπνηεο πηήζεηο επεηδή
θάπνηεο άιιεο είλαη πιήξεηο.
Με απηή ηελ παξαηήξεζε εθηειείηαη κία δεχηεξε δνθηκή θαηαλνκήο επηβαηψλ πξνζζέηνληαο
άιιε κία πηήζε ην απφγεπκα γηα λα θαιχςνπκε ηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ παξαηεξνχκε λα
ππάξρεη απφ ηελ αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην. ηελ εηθφλα 7-9 θαίλνληαη νη πηήζεηο (ζαλ
θάηνςε ησλ αεξνζθαθψλ) ζηηο νπνίεο ζα θαηαλείκνπκε ηνπο εηθνληθνχο επηβάηεο.

Πξνθχπηνπλ έηζη δηαζέζηκεο κία πηήζε γηα θάζε δψλε απφ Ζξάθιεην πξνο αληνξίλε θαη απφ
αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην πιελ ηεο απνγεπκαηηλήο δψλεο απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην
φπνπ ηνπνζεηνχληαη δχν πηήζεηο.
Εικόνα 7-13 Πτιςεισ 2θσ δοκιμισ

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ δεχηεξνπ αεξνζθάθνπο ην απφγεπκα απφ ηε αληνξίλε πξνο ην
Ζξάθιεην παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξεία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 54 επηβάηεο γηα ην εθδξνκηθφ
παθέην Aller-Retour ζε ψξεο ηεο αξεζθείαο ηνπο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα αχμεζε 136% ζηελ
θάιπςε ηεο δήηεζεο (ζε ζρέζε κε ηνπο 22 επηβάηεο πνπ εμππεξεηήζακε ζηελ πξψηε δνθηκή)
κέρξη λα αξρίζνπκε λα απνξξίπηνπκε επηβάηεο ιφγσ πιεξφηεηαο θάπνησλ πηήζεσλ.
Ζ πιεξφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ έσο εθείλε ηελ ψξα θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηθφλα 7-10.
θ

Εικόνα 7-14 Πλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 54 επιβατϊν (2 δοκιμι)

Μέρξη ινηπφλ λα απνξξηθζεί ν πξψηνο επηβάηεο ζαλ ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο πιεξφηεηαο
νξηζκέλσλ πηήζεσλ παξνπζηάδνληαη γεκάηεο:
-ε πξσηλή πηήζε απφ Ζξάθιεην-αληνξίλε
-ε κεζεκεξηαλή πηήζε απφ Ζξάθιεην αληνξίλε
-νη δχν απνγεπκαηηλέο πηήζεηο (επηζηξνθήο) απφ αληνξίλε-Ζξάθιεην
-θαζψο επίζεο ζρεδφλ γεκάηε ε πνιχ πξσηλή
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηνί επηβάηεο πξνηηκνχζαλ ηελ πξσηλή πηήζε απφ ην Ζξάθιεην
ζηε αληνξίλε αιιά ιφγσ πιεξφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηήζεο ηνπνζεηήζεθαλ είηε ζηε
πνιχ πξσηλή πηήζε είηε ζηε κεζεκεξηαλή θαζψο δήισζαλ επέιηθηνη ζηελ πηζαλή αιιαγή ηεο
ψξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Λίγν πξηλ γίλεη ε ζχλνςε ηεο 2εο δνθηκήο είλαη
εκθαλή ηα βειηησκέλα απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ζηελ ζπλνιηθή πιεξφηεηα ε πξνζζήθε
κίαο επηπιένλ πηήζεο ζηελ απνγεπκαηηλή δψλε απφ ηε αληνξίλε ζην Ζξάθιεην θαζψο θαη
κεκνλσκέλα ζε θάπνηεο πηήζεηο (πνιχ πξσηλή, κεζεκεξηαλή δψλε).

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ 2Ζ ΓΟΚΗΜΖ
ΔΠΗΒΑΣΔ54
ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΦΘΖΚΔ 0% (0 ΔΠΗΒΑΣΔ)
ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 2εο ΓΟΚΗΜΖ 63,15%

3ε Γνθηκή

Μεηά ην πέξαο ηεο δεχηεξεο δνθηκήο θαη αθνχ έγηλε αληηιεπηή κία πξνηίκεζε ησλ επηβαηψλ
γηα ηελ πξσηλή πηήζε επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηβαηψλ κε ηνπο ίδηνπο
εηθνληθνχο επηβάηεο πξνζζέηνληαο άιιε κία πξσηλή πηήζε απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηε
αληνξίλε φπνπ παξνπζηάζηεθε εμαηξεηηθά πςειή δήηεζε φζνλ αθνξά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ
ηαμηδηνχ.

Εικόνα 7-15 Πτιςεισ 3θσ δοκιμισ

Μεηά απφ ηε δηαινγή θαη ηελ θαηαλνκή 46 επηβαηψλ θαη θαηαλνκή παξαηεξνχκε φηη



Έρεη γεκίζεη ε κία πξσηλή θαη ε κεζεκεξηαλή πηήζε απφ ην Ζξάθιεην ζηε
αληνξίλε, ελψ θαη ε δεχηεξε πξσηλή έρεη κία ζρεηηθή πιεξφηεηα
Έρνπλ γεκίζεη θαη νη 2 απνγεπκαηηλέο πηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πςειφηεξα
πνζνζηά πνπ αθνξνχλ ηελ ψξα ηεο επηζηξνθήο ησλ επηβαηψλ ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηεο
εθδξνκήο ηνπο πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα είλαη ην Ζξάθιεην.

Εικόνα 7-16 Πλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 51 επιβατϊν (3θ δοκιμι)

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ 3Ζ ΓΟΚΗΜΖ
ΔΠΗΒΑΣΔ51

ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΦΘΖΚΔ 2% (1 ΔΠΗΒΑΣΖ)
ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 3εο ΓΟΚΗΜΖ 52,6 %

4ε Γνθηκή
ηελ ηέηαξηε δνθηκή πξνζζέηνπκε έλα αθφκα αεξνζθάθνο ζηελ απνγεπκαηηλή πηήζε απφ ηε
αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην. Απηφ δηφηη ζην ηέινο ηεο 3 εο δνθηκήο παξαηεξνχκε γεκάηεο ηηο
απνγεπκαηηλέο πηήζεηο κε ηελ πξσηλή λα έρεη κία πιεξφηεηα πεξίπνπ ζην κηζφ. Τπάξρνπλ
φκσο επηβάηεο νη νπνίνη ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή aller retour αιιά δελ
κπνξνχλ ιφγσ ηνπ φηη ε απνγεπκαηηλή επηζηξνθή ηνπο είλαη γεκάηε. Γηα ηελ ππεξπήδεζε
απηήο ηεο δπζθνιίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δήηεζεο πξνζζέηνπκε κία αθφκα απνγεπκαηηλή
πηήζε φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 7-13.
Εικόνα 7-17 Πτιςεισ 4θσ δοκιμισ

Μεηά απφ ηε δηαινγή 96 επηβαηψλ θαη αθνχ γεκίζνπλ νη απνγεπκαηηλέο πηήζεηο παξαηεξείηαη κία
πνιχ θαιή πιεξφηεηα ζηελ πνιχ πξσηλή, ηηο πξσηλέο θαη ηελ κεζεκεξηαλή πηήζε απφ ην Ζξάθιεην
πξνο ηε αληνξίλε. Μηθξή πιεξφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηελ πνιχ πξσηλή θαη πξσηλή πηήζε απφ ηε
αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην θαζψο θαη ηελ απνγεπκαηηλή πηήζε απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηε αληνξίλε.
Οη πιεξφηεηεο απηέο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 7-14 κε ηηο θφθθηλεο ζέζεηο ζηηο θαηφςεηο ησλ
πδξνπιάλσλ λα είλαη νη θαηεηιεκκέλεο.

Εικόνα 7-18 Πλθρότθτα αεροςκαφϊν μετά τθν κατανομι 96 επιβατϊν (4θ δοκιμι)

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ 4Ζ ΓΟΚΗΜΖ
ΔΠΗΒΑΣΔ96
ΠΟΟΣΟ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΗΦΘΖΚΔ 9,4% (9 ΔΠΗΒΑΣΔ)
ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ 4εο ΓΟΚΗΜΖ 87,6%

7.4.2 Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο πηήζεσλ γηα ηα γξακκή Ζξάθιεηναληνξίλε
Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ δνθηκέο θαζνξηζκνχ ηνπ πιήζνπο ησλ πηήζεσλ θαη ηεο ζπρλφηεηάο
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή θαηαλνκή ησλ επηβαηψλ
ζηηο πηήζεηο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα
βέιηηζην πξφγξακκα πηήζεσλ-ζπρλνηήησλ θαζψο ε θάζε πεξίπησζε θαη νη πνιηηηθέο ηεο
θάζε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο είλαη δηαθνξεηηθέο νπφηε έλα πνιχ θαιφ πξφγξακκα πηήζεσλ
είλαη απηφ πνπ βνεζάεη ηελ εηαηξία λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζπλάδνπλ κε ην φξακα θαη
ηε θηινζνθία ηεο. Γηα παξάδεηγκα άιιε εηαηξία δίλεη έκθαζε ζην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ
πνπ πξνζθέξεη, άιιε ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πιεξφηεηαο, άιιε ζηελ νηθνλνκία θ.ν.θ. ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε επίηεπμε
θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξσλ πιεξνηήησλ.
Σν επφκελν ζηάδην γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πηήζεσλ, είλαη ε νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ εκεξήζησλ πηήζεσλ. Έλα ηαμίδη απφ ην Ζξάθιεην ζηε αληνξίλε έρεη
δηάξθεηα πηήζεο ηξηάληα ιεπηά ηεο ψξαο (30min). Ο ρξφλνο απηφο αθφξα ζην δηάζηεκα απφ
ηελ απνζαιάζζσζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απνθφιιεζή ηνπ απφ ηελ
πδάηηλε επηθάλεηα, κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πξνζζαιάζζσζήο ηνπ. ζνλ αθνξά ηνλ ειιηκεληζκφ
ηνπ αεξνζθάθνπο ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε πηήζε θαη ηελ θίλεζή ηνπ ζηελ πδάηηλε
επηθάλεηα απαηηνχληαη επηπιένλ ηξηάληα (30) ιεπηά. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ αεξνζθάθνπο
αθνξά ηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ, ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αεξνζθάθνπο, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ ηξνθνδνζία ζε θαχζηκα. Γίλεηαη, ινηπφλ αληηιεπηφ πσο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο

γηα ην αεξνζθάθνο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα κία πηήζε απφ Ζξάθιεην πξνο
αληνξίλε είλαη κία ψξα.
Κάλνληαο ηελ παξαδνρή φηη ε εηαηξία έρεη αξρηθά έλα κφλν αεξνζθάθνο ηχπνπ DHC-6 Twin
Otter 19 ζέζεσλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαδξνκέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο
πιεξφηεηεο πξνηείλεηαη ην αθφινπζν πξφγξακκα.
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΝΣΟΡΗΝΖ (ALLER RETOUR)
ΠΣΖΖ

Τ001
Τ002
Τ003
Τ004
Τ005
Τ006
Τ007
Τ008
Τ009
Τ010
Τ011
Τ012

ΑΝΑΥΧΡΖΖ

ΑΦΗΞΖ

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ Α/Φ

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

ΩΡΑ

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

ΩΡΑ

ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ

7.00
8.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΑΝΣΟΡΗΝΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ

7.30
8.30
10.30
11.30
12.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

6.30
7.30
8.30
10.30
11.30
12.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30

7.00
8.00
9.00
11.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

ηελ πεξίπησζε πνπ αξρηθά ε εηαηξία ζειήζεη λα έρεη ζην ζηφιν ηεο έλα κνλάρα αεξνζθάθνο
κε βάζε ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή πηήζεσλ θαη επηβαηψλ φπσο πξνηάζεθε ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν εληνπίδνπκε ηα εμήο πξνβιήκαηα.

7.4.3 Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο θαη εηζήγεζε βειηηώζεσλ
Έλα πνιχ βαζηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη γηα λα κπνξέζεη ε εηαηξία λα
εμππεξεηήζεη ηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ απνγεπκαηηλψλ πηήζεσλ απφ ηε αληνξίλε πξνο ην
πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πξαγκαηνπνηεί ηελ πηήζε Τ011 απφ
ην Ζξάθιεην πξνο ηε αληνξίλε ρσξίο θαζφινπ επηβάηεο θαηά πάζα βεβαηφηεηα. χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
δνθηκψλ 4,5,6 κε πνζνζηά πιεξφηεηαο 87,6%, 88,03%, 92,34% αληίζηνηρα επηιέγεηαη λα
ιεθζεί γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κία κέζε πιεξφηεηα 89%. Έρνληαο θαη έλα άδεην αεξνζθάθνο
φπσο εηπψζεθε ην απφγεπκα απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηε αληνξίλε ε πιεξφηεηα ζηηο δνθηκέο
4,5,6 ζα πέζεη ζην 80,3%, 80,7%, 84,6%. Γειαδή έλαο κέζνο φξνο 81,9% ζε πιεξφηεηα.
Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επηβάιιεη ηε ιήςε κέξηκλαο θαζψο φπσο αλαιχζεθε
θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ αεξνζθαθψλ κία
ρακέλε ζέζε ζε αεξνζθάθνο είλαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα μεθηλήζεη ην αεξνζθάθνο ην ηαμίδη
ηνπ, έλαο πφξνο ρακέλνο γηα πάληα. πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη πξνζπάζεηα λα απμεζεί
θαηά ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ην έιιεηκκα απηφ ζηηο πιεξφηεηεο γη απηφ πξνηείλνληαη νη εμήο
ιχζεηο.

1] Αθαίξεζε κηαο απνγεπκαηηλήο πηήζεο
Ζ πην πξνθαλήο ιχζε είλαη λα βγάινπκε απφ ην πξφγξακκα κία απνγεπκαηηλή πηήζε απφ ηε
αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην ψζηε λα νινθιεξψλεη ην αεξνζθάθνο ην εκεξήζην πηεηηθφ ηνπ
έξγν κε ηελ πηήζε Τ010. Δπεηδή φκσο ε κειέηε θαη ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα αθνξά
πηήζεηο Aller Retour κεηαμχ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηεο αληνξίλεο κία ηέηνηα θίλεζε ζα
επέθεξε αιπζηδσηέο κεηαβνιέο ζηηο πιεξφηεηεο θαη ησλ εκεξήζησλ πηήζεσλ. Οπζηαζηηθά,
ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ απηφ ηεο δνθηκήο 3 θαηά ην νπνίν ε ζπλνιηθή πιεξφηεηα
θαηαγξάθεηαη ζην πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 52,6% κε ηνπο επηβάηεο πνπ ζπλνιηθά
εμππεξεηνχληαη λα αλέξρνληαη ζηνπο 51. Γίλεηαη εχθνια ινηπφλ αληηιεπηφ φηη είλαη θαιχηεξν
λα πξαγκαηνπνηείηαη ε πηήζε Τ011 κε άδεην αεξνζθάθνο απφ ην λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη
θαζφινπ κε ηα επαθφινπζα πνπ αλαιχζεθαλ.
2] Υακειόηεξεο ηηκέο εηζηηεξίνπ
Δθφζνλ ε δήηεζε είλαη αλαινγηθά αιιά θαη ζε αξηζκφ ελ δπλάκεη επηβαηψλ ρακειφηεξε απφ
ηε αληνξίλε γηα κία εκεξήζηα εθδξνκή ζηελ Κξήηε απφ φηη είλαη γηα ηελ αληίζηνηρε
εθδξνκή απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηε αληνξίλε ε εηαηξία ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη κία
ζηνρεπκέλε πνιηηηθή πξνψζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθδξνκηθψλ παθέησλ ζηνπο επηζθέπηεο
ηνπ λεζηνχ ηεο αληνξίλεο. Ηδηαίηεξα ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη κία δηαθνξεηηθή
νηθνλνκηθή πνιηηηθή κε ρακειφηεξεο ηηκέο εηζηηεξίσλ γηα ηηο εθδξνκέο απφ ηε αληνξίλε ζην
Ζξάθιεην πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη κεγαιχηεξν αξηζκφ επηβαηψλ. πσο θαίλεηαη απφ ηηο
δνθηκέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αθφκα θαη νη πξσηλέο πηήζεηο απφ
ηελ αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην εκθαλίδνπλ πιεξφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ πεξηζψξην λα
απμεζνχλ
3] ηνρεπκέλε πξνώζεζε εθδξνκηθώλ παθέησλ
Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί
πξαγκαηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο
κάξθεηηλγθ ζε επίπεδν πξνψζεζεο
ζπλεξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο κε θνξείο
θαη ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο.

ην ελδερφκελν λα πξνζθέξεη πην ειθπζηηθά παθέηα
πξνζθνξέο. Σέινο, κία ζπγθξνηεκέλε θακπάληα
θαη δηαθήκηζεο φπσο επίζεο θαη κέζσ ζηξαηεγηθψλ
ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπξηζηηθφο πξάθηνξεο, μελαγνχο αιιά

4] Πξαγκαηνπνίεζε δξνκνινγίνπ από άιιν αεξνζθάθνο
ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαη ζε απηή ηε θάζε έρεη ιεθζεί ζαλ παξαδνρή φηη ε εηαηξία
δηαζέηεη έλα κφλν αεξνζθάθνο ζην ζηφιν ηεο. ζν ην πηεηηθφ έξγν κηαο εηαηξίαο απμάλεηαη,
νη πξννξηζκνί ηεο εηαηξίαο πιεζαίλνπλ θαη φ ζηφινο αληίζηνηρα κεγαιψλεη είλαη πνιχ πηζαλφ
ε απνγεπκαηηλή πηήζε Τ012 απφ ηε αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην λα είλαη βνιηθφ λα
εμππεξεηεζεί απφ θάπνην άιιν αεξνζθάθνο ηεο εηαηξίαο θαη λα κελ ρξήδεηαη απαξαίηεην λα
πξέπεη λα πξνζηεζεί ε πηήζε Τ011 ε νπνία φπσο θάλεθε είλαη αζχκθνξε. Έηζη ε
ζπγθεθξηκέλε γξακκή ζα παξνπζηάδεη πάιη πςειέο πιεξφηεηεο.
Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη φηη ην αεξνζθάθνο έρεη δχν θελά δηαζηήκαηα
θαηά ηα νπνία βξίζθεηαη θαζεισκέλν ζην έδαθνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ψξεο 9.00-10.00
ην πξσί φπνπ βξίζθεηαη ζην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ θαη 13.00-14.00 πνπ βξίζθεηαη ζην
πδαηνδξφκην ηεο αληνξίλεο. Απηά ηα δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ θελά γηα λα
απνξξνθήζνπλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πηήζεηο πνπ είλαη
ρξνλνινγεκέλεο κέρξη εθείλεο ηηο ψξεο θαη λα κεηξηάζνπλ έηζη ηηο ρξνληθέο επηπηψζεηο πνπ

ελδέρεηαη λα κεηαθπιήζνπλ ζε επφκελεο πηήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά εάλ ε εηαηξία θξίλεη
φηη ην αεξνζθάθνο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα επηηειεί έξγν θαη εθείλεο ηηο ψξεο κπνξεί λα
νξγαλψζεη ζε απηά ηα θελά κεζνδηαζηήκαηα πεξηεγεηηθέο πηήζεηο sightseeing πάλσ απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε πδαηνδξνκίνπ. Οη πηήζεηο sightseeing φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ
αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηεινχλ ην δεκνθηιέζηεξν
ηχπν εθδξνκήο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα κίαο ηέηνηαο πηήζεο είλαη πεξί ηα 50
ιεπηά κε κία ψξα θαζψο ε δηάξθεηα ηεο πεξηεγεηηθήο πηήζεο είλαη 20-30 ιεπηά ηεο ψξαο ελψ
ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ αεξνζθάθνπο παξακέλεη ζηαζεξά ζηε κηζή ψξα.

Απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ηεο δηα ρεηξφο πξνζνκνίσζεο πξνέθπςε φηη ζα πξέπεη λα
εμεηαζηνχλ δχν ζελάξηα. Σν 1ν κε έλα πδξνπιάλν θαη ην 2ν κε δχν θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα
νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα.

7.4.4 ελάξην πξνζνκνίσζεο #1 (1 πδξνπιάλν, 11 πηήζεηο)
Σα δεδνκέλα εηζφδνπ ηνπ 1νπ ζελαξίνπ είλαη:
Αξηζκφο πδξνπιάλσλ:1
Αξηζκφο ζέζεσλ επηβαηψλ αλά πδξνπιάλν: 19
Ζκεξήζην πξφγξακκα δξνκνινγίνπ Ζξάθιεην-αληνξίλε

Αξηζκφο δξνκνινγίσλ (Ζξάθιεην-αληνξίλε): 6 (εθ ησλ νπνίσλ ην Τ011 γίλεηαη ρσξίο
επηβάηεο κε ζθνπφ λα παξαιάβεη επηβάηεο πνπ επηζηξέθνπλ ζην Ζξάθιεην)
Αξηζκφο δξνκνινγίσλ (αληνξίλε-Ζξάθιεην): 6
πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ εθδξνκηθψλ πηήζεσλ (αλαρψξεζε απφ
Ζξάθιεην, κεηάβαζε ζηε αληνξίλε θαη επηζηξνθή ζην Ζξάθιεην) = 19 * 6 = 114
Ο ίδηνο αξηζκφο ζέζεσλ εθδξνκηθψλ πηήζεσλ πξνζθέξεηαη θαη ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο
δηακέλνληεο ηεο αληνξίλεο πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθηνχλ ην Ζξάθιεην.
Ζκεξήζηνο αξηζκφο ελ δπλάκεη επηβαηψλ: 462 άηνκα (ζηαζεξφο αξηζκφο ζε θάζε επαλάιεςε
ηεο πξνζνκνησηηθήο δηαδηθαζίαο) πνπ δηαλπθηεξεχνπλ ζε μελνδνρεία ζην Ζξάθιεην θαη
επηζπκνχλ λα επηζθεθηνχλ ηε αληνξίλε θαη 70 άηνκα πνπ δηαλπθηεξεχνπλ ζε μελνδνρεία ηεο
αληνξίλεο θαη επηζπκνχλ λα επηζθεθηνχλ ην Ζξάθιεην.
Ζκεξήζηνο αξηζκφο επηβαηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πξννξηζκφ (αληνξίλε) πξνζδηνξίδεηαη κε ζηνραζηηθφ ηξφπν κε βάζε ην δείγκα
πξνζνκνηνχκελσλ επηβαηψλ πνπ παξάγεηαη απφ ηε γελλήηξηα παξαγσγήο ελ δπλάκεη
επηβαηψλ.
Ζκεξήζηνο αξηζκφο επηβαηψλ πνπ ηαμίδεςαλ: πξνθχπηεη απφ ηνλ εκεξήζην αξηζκφ επηβαηψλ
πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ εάλ απφ απηφλ αθαηξεζνχλ
νη επηβάηεο πνπ δελ βξήθαλ εηζηηήξην επεηδή:

α) δελ ηθαλνπνηνχζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ηηο επηζπκεηέο ψξεο αλαρψξεζεο θαη
επηζηξνθήο. Οη πξνηηκήζεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ
πξνζνκνηνχκελνπ ελ δπλάκεη επηβάηε (γελλήηξηα παξαγσγήο ελ δπλάκεη εηθνληθψλ επηβαηψλ)
β) δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα κεηαβάιινπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ
επηβάηε πνπ παξάγεηαη απφ ηε γελλήηξηα)
Δθηειέζηεθαλ 100 επαλαιήςεηο. Κάζε επαλάιεςε αθνξά κία πξνζνκνηνχκελε κέξα θαη
πεξηιακβάλεη 6 εθδξνκηθέο πηήζεηο Ζξάθιεην-αληνξίλε κε επηζηξνθή Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζην Γράφθμα 7-12.
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλσηέξσ δηεξεχλεζεο είλαη:
Απφ ηνπο 462+70 ελ δπλάκεη επηβάηεο ηαμίδεςαλ κε πδξνπιάλν νη 191 θαη ζηηο δχν
θαηεπζχλζεηο.
Σν πνζνζηφ ησλ επηβαηψλ πνπ δελ εμππεξεηήζεθαλ (δελ ηαμίδεςαλ κε πδξνπιάλν) επεηδή νη
πξνηηκήζεηο ηνπο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ είλαη 45,9% θαη αληηζηνηρεί ζε 164 επηβάηεο.
Ζ πιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ ζηηο πξνζνκνηνχκελεο δηαδξνκέο θπκάλζεθε απφ 90-100%
(Γράφθμα 7-13).
Ζ κέζε ηηκή ηεο πιεξφηεηαο γηα ηηο 11 πηήζεηο πνπ κεηέθεξαλ επηβάηεο είλαη 91,5%, ελψ αλ
ιεθζεί ππφςε θαη ε πηήζε πνπ έγηλε θελή ε κέζε ηηκή κεηψλεηαη ζην 83,9%
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην ζχλνιν ησλ πηήζεσλ έθηαζαλ ηα 11470€ κε αληίηηκν εηζηηεξίνπ
ηα 120€ αλά επηβάηε (κε έλα εηζηηήξην πεγαίλεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη επηζηξέθεη ηελ ίδηα
κέξα)
ζνλ αθνξά ηα έμνδα δειαδή ηα θφζηε ησλ πηήζεσλ
Σν θφζηνο θάζε πηήζεο ζηνηρίδεη ζηελ εηαηξία 555,5€ φπσο ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 5.4
κε ηα επηκέξνπο θφζηε ηεο θάζε πηήζεο λα ππνινγίδνληαη ζε
Κόζηνο ρξνλνκίζζσζεο αλά ώξα πηήζεο

= 216 €

Κόζηνο ηεο κεραλνινγηθήο ζπληήξεζεο αλά πηήζε
Κόζηνο θαπζίκνπ αλά ώξα

= 100€

=400€

Κόζηνο ακνηβήο πηιόησλ αλά ώξα πηήζεο

= 95€

Ζ κέζε ηηκή ησλ ζπλνιηθώλ ηειώλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ ζε θάζε πηήζε

= 100€

Δπνκέλσο ηα ζπλνιηθά έμνδα ( ππνινγίζηεθαλ 11 πηήζεηο * 555,5 € /πηήζε = 6110€ ελψ αλ
ιεθζεί ππφςε θαη ε πηήζε πνπ έγηλε θελή ηα έμνδα απμάλνληαη ζε 6666€
Με ηα ζπλνιηθά εκεξήζηα θέξδε απφ απηφ ην ζελάξην λα είλαη 5360 €.

Γράφθμα 7-12 Πλθρότθτα ςυνολικοφ αρικμοφ προςφερόμενων κζςεων ςε κάκε επανάλθψθ τθσ
προςομοιωτικισ διαδικαςίασ

Γράφθμα 7-13 Διάγραμμα κατανομισ ςυχνοτιτων κατά τθν εκτζλεςθ του 1ου ςεναρίου προςομοίωςθσ

Εικόνα 7-19 Ζςοδα ζξοδα και κζρδθ ςε κάκε δοκιμι

Θ μζςθ πλθρότθτα των πτιςεων μετά από 100 επαναλιψεισ κατανομισ εν δυνάμει
επιβατϊν από το πρόγραμμα καταγράφεται ςτο 91,17%. Ενϊ όπωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα
κατανομϊν ςυχνοτιτων (frequency distribution) οι πλθρότθτεσ μπορεί να κυμαίνονται ςτο
εφροσ 90-95%.
Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηφ ην ζελάξην θαηαλνκήο επηβαηψλ είλαη ην
πνζνζηφ ησλ απνξξηθζέλησλ επηβαηψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 46%. ρεδφλ νη κηζνί ινηπφλ
επηβάηεο δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ιφγσ απμεκέλεο πιεξφηεηαο ησλ πηήζεσλ.
Έλα άιιν πξάγκα πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαηαλνκήο
επηβαηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη φηη παξά ηελ απμεκέλε δήηεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ
ην ζελάξην παξαηεξείηαη ρακειή πιεξφηεηα ζηελ πνιχ πξσηλή θαη πξσηλή πηήζε απφ ηε
αληνξίλε πξνο ην Ζξάθιεην κε ηηο ηηκέο πιεξφηεηαο λα θπκαίλνληαη απφ 35-70%.

7.4.5 ελάξην πξνζνκνίσζεο #2 (2 πδξνπιάλα, 21 πηήζεηο)
Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμππεξεηήζνπκε ηελ πςειή δήηεζε θαη ηνπο απνξξηθζέληεο επηβάηεο
πνπ φπσο θάλεθε ζηελ παξαπάλσ δνθηκή θαηαγξάθνπλ πνζνζηφ 46% δηπιαζηάδνπκε φιεο
ηηο παξερφκελεο κνλάδεο (πηήζεηο) πιελ φκσο ηεο απνγεπκαηηλήο απφ αληνξίλε πξνο
Ζξάθιεην πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνρξεψλεηαη θαη ην 2ν αεξνζθάθνο λα εθηειεί πηήζε ρσξίο
επηβάηεο κηαο θαη πηζαλφηαηα ζα κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ην 1 ν. Άξα:
Σα δεδνκέλα εηζφδνπ ηνπ 2νπ ζελαξίνπ είλαη:
Αξηζκφο πδξνπιάλσλ: 2
Αξηζκφο ζέζεσλ επηβαηψλ αλά πδξνπιάλν: 19
Ζκεξήζην πξφγξακκα δξνκνινγίνπ Ζξάθιεην-αληνξίλε γηα ην 2ν πδξνπιάλν
Εικόνα 7-20 Ημεριςιο πρόγραμμα για το 2ο υδροπλάνο τθσ γραμμισ Ηράκλειο αντορίνθ

Αξηζκφο δξνκνινγίσλ (Ζξάθιεην-αληνξίλε): 6 ην 1ν πδξνπιάλν (εθ ησλ νπνίσλ ην Τ011
γίλεηαη ρσξίο επηβάηεο κε ζθνπφ λα παξαιάβεη επηβάηεο πνπ επηζηξέθνπλ ζην Ζξάθιεην)
+ 5 απφ ην 2ν . πλνιηθά 10 πηήζεηο
Αξηζκφο δξνκνινγίσλ (αληνξίλε-Ζξάθιεην): 6 απφ ην 1ν πδξνπιάλν + 5 απφ ην 2ν .
πλνιηθά 11 πηήζεηο
πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ εθδξνκηθψλ πηήζεσλ (αλαρψξεζε απφ
Ζξάθιεην, κεηάβαζε ζηε αληνξίλε θαη επηζηξνθή ζην Ζξάθιεην) = 19 * 5 = 95 ζέζεηο απφ
ην 2ν αεξνζθάθνο ελψ δηαηίζεληαη θαη 114 απφ ην 1ν . Δπνκέλσο ζε απηφ ην ζελάξην
δηαηίζεληαη ζπλνιηθά 209 ζέζεηο.
Δθηειέζηεθαλ θαη γηα απηφ ην ζελάξην 100 επαλαιήςεηο. Κάζε επαλάιεςε αθνξά κία
πξνζνκνηνχκελε κέξα θαη πεξηιακβάλεη 10 πηήζεηο απφ Ζξάθιεην-αληνξίλε θαη 11 απφ
αληνξίλε Ζξάθιεην Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Γράφθμα 7-14
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλσηέξσ δηεξεχλεζεο είλαη:
Απφ ηνπο 462+70 ελ δπλάκεη επηβάηεο ηαμίδεςαλ κε πδξνπιάλν νη 318 θαη ζηηο δχν
θαηεπζχλζεηο.

Σν πνζνζηφ ησλ επηβαηψλ πνπ δελ εμππεξεηήζεθαλ (δελ ηαμίδεςαλ κε πδξνπιάλν) επεηδή νη
πξνηηκήζεηο ηνπο δελ ηθαλνπνηήζεθαλ είλαη 2,3% θαη αληηζηνηρεί ζε 8 επηβάηεο.
Ζ πιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ ζηηο πξνζνκνηνχκελεο δηαδξνκέο θπκάλζεθε απφ 70-90%
(Γράφθμα 7-13).
Ζ κέζε ηηκή ηεο πιεξφηεηαο γηα ηηο 21 πηήζεηο πνπ κεηέθεξαλ επηβάηεο είλαη 79,7%,
Σα ζπλνιηθά έζνδα γηα ην ζχλνιν ησλ πηήζεσλ έθηαζαλ ηα 19080€ κε αληίηηκν εηζηηεξίνπ
ηα 120€ αλά επηβάηε (κε έλα εηζηηήξην πεγαίλεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη επηζηξέθεη ηελ ίδηα
κέξα)
ζνλ αθνξά ηα έμνδα δειαδή ηα θφζηε ησλ πηήζεσλ
Σν θφζηνο θάζε πηήζεο ζηνηρίδεη ζηελ εηαηξία 555,5€ φπσο ππνινγίζηεθε πξνεγνχκελα κε
ηα επηκέξνπο θφζηε ηεο θάζε πηήζεο λα ππνινγίδνληαη ζε
Δπνκέλσο ηα ζπλνιηθά έμνδα ( ππνινγίζηεθαλ 21 πηήζεηο * 555,5 € /πηήζε = 11666€ ελψ αλ
Με ηα ζπλνιηθά εκεξήζηα θέξδε απφ απηφ ην ζελάξην λα είλαη 7414 € αληίζηνηρα.

Γράφθμα 7-14 Πλθρότθτα ςυνολικοφ αρικμοφ προςφερόμενων κζςεων ςε κάκε επανάλθψθ τθσ
προςομοιωτικισ διαδικαςίασ

Γράφθμα 7-15 Διάγραμμα κατανομισ ςυχνοτιτων κατά τθν εκτζλεςθ του 1ου ςεναρίου προςομοίωςθσ

Εικόνα 7-20 Ζςοδα, ζξοδα και κζρδθ ςε κάκε δοκιμι

7.4.6 ελάξην πξνζνκνίσζεο #3 (3 πδξνπιάλα 29 πηήζεηο)
ην ηξίην ζελάξην δξνκνινγείηαη έλα επηπιένλ πδξνπιάλν ην νπνίν ην βάδνπκε λα εθηειεί
κία πηήζε ζε θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο (πνιχ πξσί, πξσί , κεζεκέξη θαη απφγεπκα)
απφ Ζξάθιεην πξνο αληνξίλε θαη αληίζηξνθα. πλεπψο, 8 επηπιένλ πηήζεηο ζε ζρέζε κε ην
2ν ζελάξην πξνζνκνίσζεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα:
Αξηζκφο δξνκνινγίσλ (Ζξάθιεην-αληνξίλε): 14 πηήζεηο ζπλνιηθά (απφ ηα 3 α/θ)
Αξηζκφο δξνκνινγίσλ (αληνξίλε-Ζξάθιεην): 15 πηήζεηο ζπλνιηθά (απφ ηα 3 α/θ)
Σα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλσηέξσ δηεξεχλεζεο είλαη:
Ζ κέζε ηηκή ηεο πιεξφηεηαο γηα ηηο 29 πηήζεηο πνπ κεηέθεξαλ επηβάηεο είλαη 60,5%,
Με ηα ζπλνιηθά εκεξήζηα θέξδε απφ απηφ ην ζελάξην λα είλαη 3760€
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα φζν απμάλνπλ πδξνπιάλα πνπ
πξνζηίζεληαη ζην ζχζηεκα ηφζν ε πιεξφηεηα φζν θαη ηα θέξδε κεηψλνληαη.
.

πκπεξάζκαηα
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Με ην πέξαο ηε έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ
πνιιά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην.
Αξρηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ην πδξνπιάλν είλαη έλα ηδαληθφ κέζν γηα κηα ρψξα κε
πνιπλεζηαθφ ραξαθηήξα, πνιιά ρηιηφκεηξα αθηνγξακκή θαη ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ
φπσο ε Διιάδα. πσο θάλεθε απφ ην πξψην ζθέινο ηεο εξγαζίαο νη επηζθέπηεο ηεο ρψξαο ζα
πξαγκαηνπνηνχζαλ επραξίζησο θάπνηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν κε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο ζηε
ζρεηηθή εξψηεζε λα θηάλνπλ ην 80%. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηνπξίζηεο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα
ζεηηθνί ζην ελδερφκελν πξνζζήθεο ηνπ πδξνπιάλνπ ζην ζπγθνηλσληαθφ ράξηε ηεο ρψξαο θαη
θαη‟ επέθηαζε κε έλα νξγαλσκέλν θαη ζσζηά δνκεκέλν δίθηπν πξνβνιήο ηνπ κέζνπ δχλαηαη
λα πξνζειθχζεη πνιινχο ηνπξίζηεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα εθδξνκή κε
πδξνπιάλν.
Δπηγξακκαηηθά θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ελ δπλάκεη
επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη ηα εμήο:






Πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα
εθδξνκή κε πδξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ.
Οη δεκνθηιέζηεξνη ηχπνη εθδξνκψλ είλαη ε Sightseeing θαη Aller Retour
Σν 37% ησλ εξσηεζέλησλ ζα ηαμίδεπε κε πδξνπιάλν πάλσ απφ κία θνξέο
Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ πξνηηκάεη λα μεθηλήζεη ηελ εθδξνκή ηνπ ην πξσί κε ην
δεκνθηιέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα λα είλαη 9.00-11.00
Πάλσ απφ ην 85% ησλ εξσηεζέλησλ εκθαλίζηεθε δηαηεζεηκέλν λα αιιάμεη ηελ ψξα
έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ εάλ έβξηζθε ρακειφηεξε ηηκή εηζηηεξίνπ. Γελ
εκθαλίζηεθαλ λα έρνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ην αλ ε ρξνληθή κεηαηφπηζε ηεο
εθδξνκήο ηνπο γηλφηαλ γηα αξγφηεξα ή λσξίηεξα.

Με ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ απφ θνξείο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα
ππνινγίζηεθε ε δήηεζε πνπ πξνβιέπεηαη λα έρεη ην πδαηνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ αλά ηξίκελν
κε ην 3ν ηξίκελν ηνπ έηνπο (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο) λα παξνπζηάδεη κία εκεξήζηα
δήηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζε 462 επηβάηεο
ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο ηεο γξακκήο Ζξάθιεην-αληνξίλε θαη
πξνηάζεθε έλα ελδεηθηηθφ εκεξήζην πξφγξακκα πηήζεσλ ζπρλνηήησλ κία ηππηθή κέξα ηνπ
ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ησλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο
θαηαλνκήο ησλ επηβαηψλ ζηηο πηήζεηο.
Απηφ πνπ εμήρζε ζαλ ζπκπέξαζκα κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ είλαη φηη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο ηεο γξακκήο Ζξάθιεηναληνξίλε κε θίλεζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ 462 επηβάηεο εκεξεζίσο ε απνδνηηθφηεξε ιχζε είλαη
ε δξνκνιφγεζε 2 πδξνπιάλσλ πνπ ζα εθηεινχλ θαζεκεξηλά 21 πηήζεηο.
Με απηφ ην ζελάξην παξνπζηάδνληαη ηα κεγαιχηεξα θέξδε γηα ηελ εηαηξία πνπ είλαη πεξίπνπ
7414€ εκεξεζίσο.
Απηή ε ηάμε κεγέζνπο θεξδψλ θαίλεηαη λα είλαη θαη ε θαιχηεξε απφδνζε πνπ κπνξεί λα
πεηχρεη ε πεξηεγεηηθή απηή ππεξεζία ησλ πδξνπιάλσλ θαζψο ζε ζελάξηα πνπ εμεηάζηεθαλ

κε δξνκνιφγεζε ηξηψλ πδξνπιάλσλ ε πιεξφηεηα κεηψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 60,5 θαη ηα
εκεξήζηα θέξδε πεξηνξίζηεθαλ ζηα 3760€. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα εκεξήζηα δήηεζε 462 ελ
δπλάκεη επηβαηψλ ε νπνία αλ απμεζεί είλαη πξνθαλέο φηη αιιάδεη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηεξεχλεζεο.
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Δηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα

Σν θεθάιαην απηφ έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνηείλεη θαη λα αλαδείμεη ζέκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ
θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
ζέκαηα γηα πεξεηαίξσ έξεπλα
ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ην πξψην ζηάδην αθνξνχζε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο
εμίζσζεο θφζηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην θνηηεηή Παγσλάθε Μελά ζε πξνεγνχκελε
δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν „Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ Διιάδα:
Δθαξκνγή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο‟. Έγηλαλ, έηζη, θάπνηεο βειηηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα
πιεζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έδηλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηα πξαγκαηηθά. Δπηπιένλ, έγηλε
πεξηγξαθή φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα κία αεξνπνξηθή εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη
πδξνπιάλα. πλεπψο, ππάξρεη κεγάιν έδαθνο πεξεηαίξσ εμέιημεο ηεο εμίζσζεο θφζηνπο,
εηζαγσγήο ζε απηή επηπιένλ παξαγφλησλ θαη κεηαβιεηψλ πνπ ζα ηελ εθζπγρξνλίζνπλ αθφκα
πεξηζζφηεξν. Αθφκα, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηνπ δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ππάξρεη γχξσ
απφ ηηο αεξνκεηαθνξέο ε νηθνλνκία γλσξίδεη ζπλερψο κεηαβνιέο, ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ
ζπλεπψο είλαη δεδνκέλν φηη ζε αληίζηνηρεο κειινληηθέο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ
παξεκβάζεηο ζηελ εμίζσζε.
Έλα άιιν θνκκάηη ζην νπνίν εζηίαζε ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ήηαλ ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ πηήζεσλ ησλ ζπρλνηήησλ κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη
πδξνπιάλα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο απηφο αθνξνχζε θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην
λεζί θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα εθδξνκηθά παθέηα. Δθηφο φκσο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο
Διιάδαο ηα πδξνπιάλα ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηφζν γηα κεηαθνξά ηνπ εγρψξηνπ
πιεζπζκνχ θαζψο επίζεο θαη ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα
κηθξφηεξα λεζηά θαη ηηο άγνλεο γξακκέο ηεο ρψξαο φπνπ ε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο
είλαη δπζθνιφηεξε. Σφζν ινηπφλ γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη γηα ηα
εκπνξεχκαηα ηα πδξνπιάλα αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν κε
απνηέιεζκα θαη νη δχν απηέο αγνξέο λα θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο γηα ελδειερή
κειινληηθή έξεπλα. ην πιαίζην απηφ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί παξφκνηα κεζνδνινγία
απφ θάπνηνλ εξεπλεηή θαη είηε κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είηε κε θάπνηα άιιε λα
θαηαγξαθεί ε δήηεζε πνπ αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ηφζν γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο
φζν θαη γηα άιιεο πεξηθέξεηεο.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε γξακκή Ζξάθιεην αληνξίλε. Σα
εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ εχξεζε ησλ ελ δπλάκεη κειινληηθψλ επηβαηψλ ησλ πδξνπιάλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, νπφηε αθνξνχζαλ
απνθιεηζηηθά ηνπο επηβάηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ απφ Ζξάθιεην πξνο
αληνξίλε. Σα δεδνκέλα γηα ηνπο ελ δπλάκεη κειινληηθνχο επηβάηεο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην πξνέθπςαλ βάζεη παξαδνρήο πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ. πγθεθξηκέλα, έγηλε ε παξαδνρή φηη νη κειινληηθνί
ελ δπλάκεη επηβάηεο πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην ηζνχληαη κε ην
γηλφκελν ησλ επηβαηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ απφ Ζξάθιεην πξνο αληνξίλε επί ηνπ ιφγνπ ηνπ
αξηζκνχ θιηλψλ ηεο αληνξίλεο πξνο ηνλ αξηζκφ θιηλψλ ηνπ Ζξαθιείνπ. Πξνηείλεηαη λα
δηεμαρζεί αληίζηνηρε έξεπλα κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο

αληνξίλεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ κειινληηθψλ ελ δπλάκεη
επηβαηψλ πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ απφ αληνξίλε πξνο Ζξάθιεην.
Δθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο αληνξίλεο ζα είρε ελδηαθέξνλ λα γίλνπλ αληίζηνηρεο έξεπλεο θαη
ζε άιιεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο φπσο έγηλε θαη κε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο.
Κάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζπλνιηθά κε ηηο άιιεο έξεπλεο ζε κία ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηελ ρψξα. Δίλαη θπζηθφ,
φηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ
γηα άιιεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο (φπσο Βνξείνπ Αηγαίνπ ή Ηφλησλ λήζσλ) λα
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηά πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ Κξήηε θαζψο πξφθεηηαη γηα ηειείσο
δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο απφ άπνςε κνξθνινγίαο, ζπγθνηλσληαθήο δηαζχλδεζεο θαη
ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.
ζνλ αθνξά ηνπο εηθνληθνχο επηβάηεο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηάζεθε κία
κεζνδνινγία. πγθεθξηκέλα θάζε εηθνληθφο επηβάηεο νξίζηεθε απφ 6 ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ηνπ απνδφζεθαλ. Απηά ήηαλ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σν είδνο ηεο εθδξνκήο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
Σνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ
Αλ επηζπκεί ν πξννξηζκφο ηνπ λα είλαη εληφο ή εθηφο ηεο Κξήηεο
Σελ επηζπκεηή ψξα έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ
Σελ επηζπκεηή ψξα επηζηξνθήο
Σελ επειημία ηνπ σο πξνο ηελ ψξα εθθίλεζεο ηεο εθδξνκήο θαη ηελ ψξα επηζηξνθήο
ηνπ.

Θα κπνξνχζε πέξαλ απηψλ ησλ έμη ραξαθηεξηζηηθψλ λα δνζνχλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά
ζηνπο επηβάηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξεπλεηή.
ην κνληέιν αιιά θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα εμεηάδεηαη ν θάζε επηβάηεο κεκνλσκέλα θαη
ιακβάλεηαη ε παξαδνρή ζην κνληέιν φηη ν επηβάηεο ηαμηδεχεη κφλνο ηνπ. ε πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο, φκσο, ππάξρνπλ πνιινί ελ δπλάκεη επηβάηεο πνπ δελ επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ
κφλνη αιιά επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε νκάδεο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη έλα
δεπγάξη, κία νηθνγέλεηα κε παηδηά ή κία παξέα θίισλ. Θα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
λα εμεηαζηεί απηή ε πεξίπησζε ζε κία κειινληηθή έξεπλα. ε απηή ηελ έξεπλα ζα έπξεπε λα
ππάξρεη ήδε απφ ην εξσηεκαηνιφγην θάπνην εξψηεκα ή νκάδα εξσηεκάησλ πνπ λα ξσηάεη ην
ζπλεληεπμηαδφκελν αλ πξνηίζεηαη λα ηαμηδέςεη κφλνο ε φρη. Καη αλ δελ πξνηίζεηαη λα
ηαμηδέςεη κφλνο λα ζπκπιεξψλεη αλ πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηα, δεπγάξη ή παξέα θίισλ θαζψο
επίζεο θαη ηα επηπιένλ άηνκα. ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ε γελλήηξηα λα κελ παξάγεη κφλν
κεκνλσκέλνπο επηβάηεο αιιά θαη νκάδεο επηβαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην πξφγξακκα
πξνζνκνίσζεο θαηαλνκήο ησλ πηήζεσλ λα ηνπο θαηαλέκεη ζε πηήζεηο φινπο καδί ζαλ νκάδα
ή λα ηνπο απνξξίπηεη φινπο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε κίαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο
είηε λα θαηαλέκεη θαη ηα ηέζζεξα κέιε ζε κία πηήζε είηε θαλέλα. κειινληηθή έξεπλα. Λφγσ
ηνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ δελ ηαμηδεχεη κεκνλσκέλα αιιά ζε νκάδεο απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ ζα είρε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ζα νδεγνχζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ
ζρεδηαζκφ ησλ πηήζεσλ ζε πην νξζά απνηειέζκαηα.
Δπηπξφζζεηα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ
ησλ εηθνληθψλ απηψλ επηβαηψλ ζε έλα ελδεηθηηθφ δξνκνιφγην ηχπνπ aller retour ζηε γξακκή

Ζξάθιεην-αληνξίλε, ε θάπνηα κειινληηθή εξγαζία ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ ηφζν
δξνκνιφγηα ζε άιινπο πξννξηζκνχο κε βάζε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα δήηεζεο αιιά θαη ν
άιινο ηχπνο εθδξνκήο see&stop πνπ φπσο αλαιχζεθε πξνεγνχκελα ζηελ παξνχζα εξγαζία
αθνξά επίζθεςε ηνπ επηβάηε ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξννξηζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο.

Με βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ πηήζεσλ-ζπρλνηήησλ κπνξεί λα
ζρεδηαζηεί φιν ην δίθηπν ησλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλν πνπ ζα εθηειεί κία εηαηξία ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο θαη κε ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζα κπνξνχζε λα
γίλεη πξνζνκνίσζε ηνπ δηθηχνπ. αλ πξνέθηαζε απηήο ηεο πξφηαζεο γηα κειινληηθή έξεπλα
ζα κπνξνχζε λα γίλεη ππνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο φπσο γηα
παξάδεηγκα νη θχθινη εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο αλά έηνο, ηα έζνδα, νη δαπάλεο, νη απνδφζεηο
ησλ επελδχζεσλ, ηα ηζνδχγηα θηι.
Σέινο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε κειέηε θαη εμέηαζε θαη άιισλ ηχπσλ
αεξνζθαθψλ θαη λα γίλεη ζχγθξηζε κε ηα αεξνπιάλα αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε
απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία φζνλ αθνξά ηηο πιεξφηεηεο θαη ηα θφζηε. ηε ζπγθεθξηκέλε
δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο ππνινγηζκνχο ην „de Havilland Canada DHC-6
Twin Otter‟ ην νπνίν είλαη ην αεξνζθάθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ
πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2004-2008 θαη έλαο απφ ηνπο πηζαλνχο ηχπνπο
αεξνζθαθψλ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ ζα μαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα πδξνπιάλα
ζηε ρψξα. ε επίπεδν έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε ρξήζε είηε κεγαιχηεξσλ
αεξνζθαθψλ εηδηθά ζε δξνκνιφγηα πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δήηεζε, θαζψο επίζεο θαη
πην ζχγρξνλα αεξνζθάθε πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά φπσο είλαη ην Dornier Sea Star κε
θαιχηεξεο απνδφζεηο νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο.
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Παξάξηεκα Α

Λίγα λόγια για την εταιρεία Cretan Holidays.
Ζ Cretan Holidays SA είλαη κηα Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Πξννξηζκψλ, απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην
1972, κέινο ηνπ Οκίινπ K.Badouvas S.A., καδί κε ηηο "αδειθέο" εηαηξίεο ελνηθίαζεο
απηνθηλήησλ Mare Hotels θαη Autocandia. Με 45 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ ε εηαηξεία ελίζρπζε ηε ζηξαηεγηθή επέθηαζε ζε φιε ηελ Διιάδα ζε 11
πξννξηζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο πξννξηζκνχο ηεο Κξήηεο, ηεο Ρφδνπ, ηεο Κσ, ηεο
άκνπ, ηεο Κέξθπξαο, ηεο Εαθχλζνπ, ηεο Κεθαινληάο, ηεο Λεπθάδαο, ηεο Καιακάηαο, ηεο
Υαιθηδηθήο, ηεο Θάζνπ.
Ζ Cretan Holidays S.A. απνηειείηαη απφ κηα νκάδα 172 έκπεηξσλ ζηειερψλ θαη παξέρεη
πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζε 400.000 επηζθέπηεο εηεζίσο, αθνχ ζπλεξγάδεηαη κε 12 δηαθνξεηηθέο
αγνξέο πεγψλ, θπξίσο απφ ηε Γπηηθή & Αλαηνιηθή Δπξψπε, κεηαηξέπνληαο ηελ εηαηξεία ζε
έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παίθηεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα!
Σελ παξαθάησ ζπλέληεπμε καο παξαρψξεζε επγεληθά ν θχξηνο Κψζηαο Μπαληνπβάο
(άκεζνο ζπλεξγάηεο θαη αληςηφο ηνπ ηδξπηή Κσλζηαληίλνπ Η. Μπαληνπβά) δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο Cretan Holidays SA κε ζθνπφ λα καο δηαθσηίζεη κέζσ ηεο
πνιπεηνχο εκπεηξίαο ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα κειέηεο πνπ θαηαπηάλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή
εξγαζία απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ θαη ησλ ελ δπλάκεη ιεηηνπξγψλ
ησλ πδξνπιάλσλ γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ εθδξνκηθψλ παθέησλ πνπ πξνηείλνληαη θαη
εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.

Ζ πλέληεπμε
Αλαιπηηθά ε ζπλέληεπμε ηνπ θπξίνπ Κψζηα Μπαληνπβά.
Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ θν Μπαληνπβά ζε φια ηα ζέκαηα
ησλ νπνίσλ άπηεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Δμεγήζεθε αλαιπηηθά ην θεληξηθφ
ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο, έγηλε κία πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηε
ρψξα καο γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε πδξνπιάλν, κία ζχληνκε ηζηνξηθή
αλαδξνκή ζηα ρξφληα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πηήζεηο κε πδξνπιάλν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα
έηε 2004-2008, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πδξνπιάλσλ θαη ηα ζρέδηα ηνπο φζνλ αθνξά ηα
πδαηνδξφκηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ηηο δηαζπλδέζεηο, ηνπο πξννξηζκνχο φπσο θαη ηνπο
ηχπνπο ησλ αεξνζθαθψλ πνπ ζα παξάγνπλ πηεηηθφ έξγν.
Σέινο, έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηα εθδξνκηθά παθέηα πνπ εμεηάδνληαη ζηελ δηπισκαηηθή
απηή εξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα:
•
Σν Aller-retour είλαη ην είδνο εθδξνκήο, ζην νπνίν ν επηβάηεο επηζθέπηεηαη κε ην
πδξνπιάλν έλα πξννξηζκφ θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ
ηαμηδηνχ ηνπ. πλεζίδεηαη απηφο ν πξννξηζκφο λα είλαη θάπνηα πφιε, ψζηε ν επηζθέπηεο λα
έρεη πνιιά κέξε λα πεξηεγεζεί έσο ην ηέινο ηεο εκέξαο πνπ ζα γπξίζεη πάιη κε ην πδξνπιάλν
ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ.

•
Σν See&stop είλαη ην είδνο ηνπ εθδξνκηθνχ ηαμηδηνχ, θαηά ην νπνίν ν επηβάηεο εληφο
κηαο εκέξαο ηαμηδεχεη ζε δχν ε πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο θάλνληαο ζηάζεηο κε ην
πδξνπιάλν θαη πεξλψληαο θάπνην ρξφλν ζηνλ θάζε πξννξηζκφ.

•
Σν Sight-seeing είλαη κία πεξηεγεηηθή πηήζε 20 ιεπηψλ κε κηζή ψξα ζηελ επξχηεξε
γχξσ πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ νη ηαμηδηψηεο δηαζέηνπλ ηελ επθαηξία λα
μελαγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πάλσ απφ ηηο νπνίεο πεηάεη ην πδξνπιάλν, παξακέλνληαο
θαζήκελνη ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπο ζέζεηο, ρσξίο ζηάζε.

Ν.Ε. : Πνην από ηα ηξία εθδξνκηθά παθέηα πηζηεύεηε όηη ζα πξνηηκνύζαλ νη επηζθέπηεο
ηεο Κξήηεο;
Κ.Μ. : Ννκίδσ ην sightseeing

Ν.Ε. : Ζ αιήζεηα είλαη όηη ηόζν από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ όζν θαη
από ηελ πξνγελέζηεξε ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ ζηε ρώξα καο απηό θάλεθε πσο
είλαη ην πην ειθπζηηθό γηα ηνπο ηνπξίζηεο.
Κ.Μ. : Κη εγψ ζα ζπκθσλήζσ κε απηφ θαη ζα ήζεια λα πξνηείλσ ην θνκκάηη ηεο ζχλδεζεο
ησλ ηεζζάξσλ πφιεσλ λα κελ είλαη εθδξνκηθφ κφλν. Δληάμεη, κπνξεί θάπνηνο ηνπξίζηαο λα
ζέιεη λα ην θάλεη αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ηνπξίζηαο ζήκεξα λα ην θάλεη κε πνιινχο
ηξφπνπο θαη πην θηελνχο. Σν γχξν ηεο Κξήηεο φκσο απφ ςειά πνιχ ζσζηά θη εγψ ζπκθσλψ
είλαη θάηη ην ελδηαθέξνλ. Ζ Κξήηε φκσο έρεη αλάγθε απφ ζχλδεζε ηέηνηα. Θα ζνπ θέξσ θη
έλα κηθξφ παξάδεηγκα:
Πξηλ κεξηθά ρξφληα πνπ είρα θάπνηεο δνπιεηέο ζηε εηεία κε βφιεπε πνιχ θαιχηεξα λα
παίξλσ ηε sky express ην πξσί, ππήξρε έλα δξνκνιφγην ηεο sky, πνπ πήγαηλε εηεία
Αιεμαλδξνχπνιε θαη ην νπνίν κέρξη λα θάλεη φιε απηή ηε δηαδξνκή, είρε έλα δηάζηεκα 6-7
σξψλ, εγψ έθαλα ηε δνπιεηά κνπ ζηε εηεία θαη ην έπαηξλα μαλά ην βξάδπ θαη μαλαγχξηδα.
Καη ήηαλ πάξα πνιινί εθείλνη νη νπνίνη ην έθαλαλ ζαλ θη εκέλα. Πνιχ πξνηηκφηεξν απφ ην λα
θάλεηο δχν-ηξεηο ψξεο δξφκν λα παο θη άιιεο δπν-ηξεηο λα γπξίζεηο ιφγσ ηνπ δξφκνπ πνπ
είλαη αξθεηά ρηιηφκεηξα.
Δπίζεο, ππήξρε ηφηε έλα θνηλφ, πνιχ κεγάιν, αιιά ηψξα ζε πάσ πνιιά ρξφληα πίζσ 20-25
ρξφληα πίζσ, ηνλ θαηξφ ηεο Air Greece ην νπνίν δηαθηλνχληαλ απφ ηε εηεία ή ην Ζξάθιεην
πξνο ηα Υαληά, ιφγσ ηνπ εθεηείνπ. Μηιάκε πνιχο θφζκνο θαζεκεξηλά. Σφζνο πνπ ζθεθηφηαλ
ν ζείνο κνπ αιιά δελ πξφιαβε λα ην θάλεη. Ο ζείνο κνπ ν Κψζηαο ν Μπαληνπβάο θαη ηδξπηήο
ηεο εηαηξείαο, ήηαλ ν κεγαινκέηνρνο ηεο Air Greece, εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο Air Greece θαη
πξφεδξφο ηεο κέρξη ην 2000 πνπ πνπιήζεθε ζηνλ θχξην Βαζηιάθε. θέθηεθε ινηπφλ λα βάιεη
έλα δξνκνιφγην εηεία-Ζξάθιεην-Υαληά θαη ην βξάδπ επηζηξνθή κφλν θαη κφλν γηα ην
εθεηείν. Καη έβγαηλε ην εηζηηήξην πνιχ πην θηελφ αθφκα θαη γηα έλα Ζξαθιεηψηε λα πάεη εθεί
λα θάλεη θαη δηαλπθηέξεπζε. Ο Λαζηζηψηεο απφ ηελ άιιε ζίγνπξα ρξεηαδφηαλ λα θάλεη θαη
δηαλπθηέξεπζε. Καη έβγαηλε πάξα πνιχ θηελφ ην εηζηηήξην. Αιιά δελ πξφιαβε λα ην θάλεη.
Φξνλψ, φηη επεηδή ην νδηθφ δίθηπν δελ είλαη θαη ηφζν θαιφ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη απηφ ην
πξάγκα θαη ζήκεξα απφ εηεία γηα ην Ζξάθιεην πνπ είλαη ην εθεηείν ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο.

Αιιά επεηδή ππάξρνπλ πιένλ πνιιέο δνπιεηέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ πφιεσλ
ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ρσξίο πξφβιεκα θαη κία θαη δχν πηήζεηο ηε κέξα κε αεξνπιάλα 18
ζέζεσλ. Ίζσο θαη δχν κπνξεί θαη ηξεηο πηήζεηο ηε κέξα απφ Ζξάθιεην πξνο Υαληά πνπ είλαη
κηζή ψξα πηήζε θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θφζκν λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. Δίλαη
πνιινί απηνί πνπ κεηαθηλνχληαη θάζε κέξα. Γειαδή, αλ ζηαζείο ζηελ εζληθή νδφ θαη
παξαηεξήζεηο κηα κέξα ηα απηνθίλεηα ηα Ζξαθιεηψηηθα θαη κεηξήζεηο πφζα πάλε ζηα Υαληά
ζα εθπιαγείο. Καη ην αληίζεην δηφηη θαη νη Υαληψηεο πιένλ έρνπλ δνπιεηέο εδψ πέξα.
Τπάξρνπλ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα έξζνπλ γηα λα πάξνπλ δηάθνξα ραξηηά θαη
ινηπά. Τπάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν πφιεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ
είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ sky είρε ην δξνκνιφγην πξνο ηε εηεία ηφηε
ζηα 20-25 επξψ πεξίπνπ πνπ ήηαλ πνιχ ζπκθέξνπζα.
Πάλησο, εδψ γηα ηα εθδξνκηθά απηά παθέηα πην ζεηηθά βιέπσ ην γχξν ηεο πεξηνρήο
(sightseeing) ζπκθσλψ δειαδή κε ηνπο πειάηεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Καη αλ δελ
ζπκθσλνχζα, ζα ζπκθσλνχζα δηφηη ν πειάηεο έρεη πάληα δίθην. Αθνχ ν πειάηεο ζνπ ιέεη
απηή ηελ εθδξνκή ζέισ δελ κπνξείο εζχ πξέπεη λα ηνπ παξέρεηο απηφ πνπ επηζπκεί.
Γεχηεξνλ, εγψ ζα ζαο έιεγα, δελ μέξσ αλ ην ζθέθηεζηε, λα εμεηάζεηε θαη θάπνηα ζχλδεζε κε
ηε αληνξίλε πσο ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί.

Ν.Ε.: Με πξνιαβαίλεηε εδώ, θαη ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ πνηνη πξννξηζκνί ζεσξείηε
όηη ζα ήηαλ πην δεκνθηιείο.
Κ.Μ. : Ζ αληνξίλε. Αιιά εγψ ζα έβαδα έλα αεξνζθάθνο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζέζεσλ.

Ν.Ε.: Μεγαιύηεξν από 19 ζέζεηο;
Κ.Μ. : Ναη! Σνπιάρηζηνλ 50. Μπνξνχλ λα καδεπηνχλ εχθνια δηφηη ζπκάκαη πξηλ απφ ρξφληα
ε TUI, πνπ έρεη εδψ ζηελ Διιάδα ηε δηθή ηεο εηαηξεία ηελ TUI Hellas ε νπνία
αληηπξνζσπεχεη ηελ ΣUI γεληθά, είρε δηνξγαλψζεη πξηλ απφ ρξφληα κηα ελδηαθέξνπζα
εθδξνκή. Δίραλ ινηπφλ ηελ εμήο ζθέςε, ε νπνία πέηπρε απφιπηα. Δξρφηαλ έλα αεξνπιάλν
ηφηε λσξίο ην πξσί απφ ηε Γεξκαλία θαη κάδεπε θφζκν απφ εδψ θαη θαηά ηηο 8.00-8.30
αλαρσξνχζε γηα Αίγππην, Αιεμάλδξεηα. Δθεί πξαγκαηνπνηνχζαλ κία εθδξνκή ζηηο ππξακίδεο
θαη ζηελ πφιε θαη επέζηξεθαλ κε ην αεξνζθάθνο πίζσ ζηηο 19.00. Ζ πηήζε ήηαλ κία ψξα
πεξίπνπ απφ εδψ, δελ ήηαλε πνιχ, έπαηξλε θφζκν πάιη γηα Γεξκαλία πίζσ θαη ήηαλε
θαζεκεξηλή απηή ε εθδξνκή. Καη ήηαλ θάζε κέξα ην αεξνπιάλν γεκάην.
Ν.Ε.: Καη αληαπνθξίζεθε δειαδή ν θόζκνο? Πήγαηλε γηα κία κέξα ζηελ Αίγππην θαη
επέζηξεθε ην βξάδπ;
Κ.Μ. : Ναη βέβαηα! Ζκεξήζηα εθδξνκή. Οπφηε πηζηεχσ απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εθδξνκέο
αξέζνπλε ζηνλ θφζκν. Γειαδή 50 άηνκα ζα κπνξνχλε παλεχθνια λα ζπγθεληξσζνχλ ηελ
εκέξα. Βέβαηα, πξέπεη λα ην ζπλδπάζεηο θαη θάπσο κε θάπνηα άιιε πηήζε γηαηί δελ κπνξείο
λα ην έρεηο ην αεξνπιάλν λα θάζεηαη εθεί φιε κέξα. Οπφηε ίζσο ππάξρεη κηα δπζθνιία κεηά
λα πηάζεηο θφζκν απφ εθεί λα ηνλ παο θάπνπ αιινχ.

Ζ αληνξίλε ζα είλαη κία εθδξνκή πνπ ζα είλαη 9 ε ψξα ην πξσί άληε 9.30 ην πνιχ.
Οπσζδήπνηε, ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο 19.30 ε ψξα πίζσ, κε κηζή ψξα πηήζε δειαδή λα θχγεη
19:00 ε ψξα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα θάεη φιε ηε κέξα εθεί.

Ν.Ε.: Σν ελδερόκελν λα πξαγκαηνπνηνύληαη εθδξνκέο κηζήο κέξαο πσο ζα ην
αμηνινγνύζαηε; Γειαδή αληί λα κείλεη ν επηζθέπηεο 8 ώξεο ζην λεζί λα κείλεη 4 κε 5.
Κ.Μ. : Γελ λνκίδσ φηη ζα πξνιάβεη. Γηφηη γηα απηή ηελ εθδξνκή δελ ζα πξνιάβεη λα δεη ηε
αληνξίλε ζε 4 ψξεο κε πεξηήγεζε. Γηαηί δελ πάλε κφλν ζηε Θήξα. Πάλε ζηε Θήξα θάλνπλε
ηε βφιηα ηνπο, πεγαίλνπλ έπεηηα ζηελ Οία, δελ πξνιαβαίλνπλ λα δνπλ ην ειηνβαζίιεκα
βέβαηα αιιά πάλε λα δνπλ έζησ ηελ Οία, θάλνπλ επηζθέςεηο ζε έλα ή δχν νηλνπνηία γηα ην
θξαζί πνπ είλαη ελδηαθέξνλ λα δνπλ, φπσο επίζεο θαη ην ακπέιη ηνλ ηξφπν πνπ ην θηηάρλνπλ
λα κελ ην πηάλεη ν αέξαο. Δπηπιένλ έρνπλ θάπνην γεχκα. Οπφηε δελ θηάλνπλ νη 4 ψξεο.
Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζεηε ηη ζα θάλεηε ην αεξνπιάλν κεηά.

Ν.Ε.: Δθηόο από ηε αληνξίλε άιινη πξννξηζκνί θνληηλνί ζεσξείηε ζα είραλ εθδξνκηθό
ελδηαθέξνλ; Όπσο είλαη ε Κάξπαζνο;
Κ.Μ. : Ναη. Ζ Κάξπαζνο έρεη ελδηαθέξνλ θαη ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε. Ζ Κάξπαζνο
έρεη ηελ ιπκπν πνπ είλαη ελδηαθέξνλ ζεκείν, αλ θη απηή πέζαλε κηαο θαη νη λένη δελ κέλνπλ
δπζηπρψο εθεί γηα λα αλαδείμνπλ ηελ ληφπηα παξάδνζε. ηη γηαγηάδεο θαη παππνχδεο είλαη
αιιά είλαη φκνξθν θαη ελδηαθέξνλ κέξνο. Μεηά ηη άιιν ζα κπνξνχζακε λα ηνπο δείμνπκε
ζηελ Κάξπαζν; Γελ έρεη θάηη άιιν λα ηνπο δείμνπκε ζηελ Κάξπαζν. Ζ Κάξπαζνο είλαη
μεθάζαξα έλαο πξννξηζκφο εξεκίαο θαη ραιάξσζεο εθαηφ ηνηο εθαηφ. Με σξαίεο ακκνπδηέο
θηι. Απφ εθεί θαη έπεηηα δελ έρεη νχηε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο νχηε ηίπνηα παξφκνην πέξα
απφ ηελ ιπκπν πνπ είπακε. Γλσξίδσ φηη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ κέξνο είλαη ηα Κχζεξα αιιά
δελ έρσ πάεη πνηέ. Ίζσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη εθεί θάπνηα νξγαλσκέλε εθδξνκή. Κη εκέλα κε
ελδηαθέξεη αθνχ θη ν θφζκνο ςάρλεη θάηη θαηλνχξην θαη δελ είλαη καθξηά ηα Κχζεξα. Δίλαη
πεξίπνπ ε ίδηα απφζηαζε κε ηελ Κάξπαζν κπνξεί θαη ιίγν πην θνληά.

Ν.Ε.: Πηζηεύεηε όηη νη ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο παίδεηε ξόιν ζην λα γίλεη έλαο
ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο δεκνθηιήο; Γηα παξάδεηγκα από ηα εξσηεκαηνιόγηα είδακε όηη
ε αληνξίλε πνπ δελ έρεη ζύλδεζε κε ηα Υαληά δελ είλαη ηόζν δεκνθηιήο ζηνπο
ηνπξίζηεο ησλ Υαλίσλ ζε ζρέζε κε απηνύο ηνπ Ζξαθιείνπ. Παίδεηε ινηπόλ θη εζείο ξόιν
ζην λα αλαδεηρηεί έλαο πξννξηζκόο;
Κ.Μ. : Ναη απφ ηα Υαληά δελ ππάξρεη ζχλδεζε κε ηε αληνξίλε νπφηε δελ πιαζάξεηαη απφ
εθεί, νπφηε δελ ηελ γλσξίδνπλ. Ζ παξαηήξεζή ζνπ είλαη ζσζηή. Πξνο αληνξίλε θεχγεη
θαξάβη θαη απφ ην Ρέζπκλν. Οπφηε θαη απηνί πνπ είλαη ζην Ρέζπκλν ην μέξνπλ γηαηί ην
πξνκνηάξνπκε. Απφ ηα Υαληά νη ζαιάζζηεο εθδξνκέο πνπ θάλνπκε είλαη ε Γξακβνχζα ν
Μπάινο πνπ πάλε κε ην βαπνξάθη. Άιιε ζαιάζζηα εθδξνκή δελ έρνπκε πιελ ηνπ κηθξνχ
θνκκαηηνχ απφ ηελ Αγηά Ρνπκέιε φηαλ κπαίλνπλ νη επηζθέπηεο λα ηνπο πάξνπκε θαη λα ηνπο
πάκε ζηε Υψξα ησλ θαθίσλ αιιά απηφ δελ ην ζεσξεί θαλείο ζαιάζζηα εθδξνκή. Δπίζεο έλα
ελδηαθέξνλ θνκκάηη ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη ζα ήηαλ ε Γαχδνο. Να δηαθεκηζηεί θαη λα

πξνσζεζεί ζαλ ην λνηηφηεξν άθξν ηεο Δπξψπεο. Να πάκε λα δνχκε ηα λφηηά καο ζχλνξα
Δπξσπαίνη.
Γίπια πάιη ζε κηθξή απφζηαζε είλαη ε Αθξηθή θαη απηφ ίζσο λα ήηαλ κηα ηδέα. Αθφκα θαη ε
Αίγππηνο.

Ν.Ε.: Οη πξννξηζκνί εληόο ηεο Κξήηεο; Θα επηιέγαηε, ν ηνπξίζηαο από ηε κία θαη εζείο
ζαλ ηαμηδησηηθά γξαθεία πνπ νξγαλώλεηε εθδξνκέο από ηελ άιιε, ην πδξνπιάλν γηα ηηο
εθδξνκέο θαη ηηο κεηαθνξέο ζε πξννξηζκνύο εληόο Κξήηεο; όπσο πόιεηο, παξαιίεο
αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ρώξνπο;
Κ.Μ. : Θα μεθηλήζσ απφ αιινχ. Ζ Κξήηε είλαη πηα έλαο πξννξηζκφο πνπ πελεληαξίδεη.
Γειαδή ην πεξίπνπ ην 1968-1969 ήξζαλ γηα πξψηε θνξά νη πξψηνη ηνπξίζηεο νξγαλσκέλα.
Έρνπκε γίλεη πηα 50 ρξνλψλ. Γειαδή, ηα πξψηα δεπγάξηα πνπ καο επηζθέθηεθαλ έξρνληαη
ζήκεξα παππνχδεο. Γειαδή ζήκεξα είκαζηε ζηε γεληά ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ εγγφλσλ ή
ησλ δηζέγγνλψλ ηνπο. Οη επηινγέο πνπ ηνπο δίλνπκε φηαλ καο επηζθέπηνληαη είλαη ζίγνπξα
πξάγκαηα. Κλσζφο, Φαηζηφο, ακαξηά, πηλαιφγθα, Βάη. ια απηά ηα ρξφληα είλαη απηά.
Καη είλαη έλα κείδνλ ζέκα πνπ θη εκείο ην αληινχκε απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ηα δηθά καο.
Απηά πνπ κνηξάδνπκε ζηνλ θφζκν. Καη βιέπνπκε ηηο ζθέςεηο ηνπ θφζκνπ πνπ
θαηαγξάθνληαη φηη „θαιά φια απηά αιιά ηα είδακε. Γελ έρεη θάηη άιιν λα δνχκε; Κάηη άιιν
λα θάλνπκε;‟
Γη απηφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αλδξψζεθε πνιχ ην ζαθάξη κε ηα ηδηπ πνπ θάπνηα ζηηγκή
άξρηδε λα θινλίδεηαη θη απηφ κε ηα απηνθίλεηα απηά ηα παξάμελα, επαλήιζε φκσο δπλακηθά
θαη πην νξγαλσκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν κε ηα απηνθίλεηα ηχπνπ Landover. Ξεθηλήζακε κεηά
ηα πνδήιαηα θαηά θάπνην ηξφπν.
Γειαδή βιέπνπκε φηη έρνπκε ηνλ πειάηε θαη έρεη δίςα ν πειάηεο. Κη χζηεξα ηα αεξνπιάλα
απηά, ηα πδξνπιάλα δελ είλαη θαη ηφζν πηα ηεξάζηηα ηα νπνία λα απαγνξεχνπλε λα
πξαγκαηνπνηείο θάπνηεο εθδξνκέο, λα παξέρεηο έλα λέν είδνο εκπεηξίαο θαη λα είλαη θαη
βηψζηκα. Δίλαη νηθνλνκηθφ κέζν.

Ν.Ε.: Πηζηεύεηε όηη ν επηζθέπηεο ηεο ρώξαο καο ζα ηα θνβόηαλ δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη
έλα δεκνθηιέο κέζν κεηαθνξάο; Θα ήηαλ ιόγνο λα πξνηηκήζεη ην ιεσθνξείν ή θάπνην
άιιν κέζν γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπ θαη ηηο εθδξνκέο ηνπ;
Κ.Μ. : ρη δελ ηα θνβάηαη! Απηνί ηα γλσξίδνπλ. Δκείο δελ ηα γλσξίδνπκε. Παξφιν πνπ εκείο
είκαζηε „ζαιαζζηλνί‟, απηνί ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Σα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ιίκλεο ηνπο.
Τπάξρνπλ δειαδή πδξνπιάλα πνπ ζπλδένπλ πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν φηαλ ππάξρεη ιίκλε.
Απηνί ην έρνπλ. Σν μέξνπλ!
Δπίζεο βιέπνπκε πδξνπιάλα ζε πην βφξεηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζάιαζζεο φπσο νη
θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ην πδξνπιάλν ή ν Καλαδάο. Οπφηε ην
γλσξίδνπλ. Δκείο δελ ην μέξνπκε θαη αθφκα ην ζπδεηάκε, επεηδή ε θάζε ζπληερλία δελ ην
ζέιεη αληί λα θάηζνπκε λα δνχκε θαη λα δηακνξθψζνπκε έλα ζρέδην πσο ζα καο θέξεη
πεξηζζφηεξν θφζκν εθεί πνπ θεχγεη ην πδξνπιάλν ή γηα ηνπο ληφπηνπο λα θάλνπλ ηε δνπιεηά

ηνπο κε ιηγφηεξα έμνδα. Απηά ηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζηελ Διιάδα θη έηζη κέλνπκε ιίγν
πίζσ.

Ν.Ε.: Καη είλαη κία ρώξα ε νπνία θαληάδεη ηδαληθή γηα έλα ηέηνην κέζν…
Κ.Μ. : Μα είλαη δπλαηφ κία ρψξα κε ηφζα λεζηά, κε ηφζν κεγάιν λεζησηηθφ ζχκπιεγκα θαη
λα κελ έρεη απηή ηε ζχλδεζε; Δίλαη δπλαηφ;

Ν.Ε.: Θα ην πιήξσλαλ νη μέλνη; Πεξηζζόηεξν από ην θαξάβη ή ην ιεσθνξείν γηα ηελ
ηαρύηεηα ή ηελ εκπεηξία;
Κ.Μ. : Ναη. Δγψ πηζηεχσ ζα ην πιήξσλαλ γηαηί ην είδακε ήδε απηφ κε ηελ εθδξνκή ζηελ
Αιεμάλδξεηα. Σν κέρξη πφζν ηψξα κελ ην ππνινγίδεηο. Δζείο ζα πξέπεη λα βγάιεηε ην θφζηνο
ζαο θαη ην θέξδνο ζαο. Άζε ηη ιέεη ν θφζκνο. Δζείο ζα ηα κειεηήζεηε απηά θαη ηελ ηηκή ζα
ηελ πιεξψζεη ν ηνπξίζηαο, Άκα δειαδή πιεξψλεη 120€ λα πάεη κε ην θαξάβη δελ ζα
πιεξψζεη 150€ λα πάεη κε ην πδξνπιάλν;
Βέβαηα κε ην θαξάβη ζηα 120€ είλαη νη εθδξνκέο νη ηνπηθέο εθεί, θάπνηα γεχκαηα, ηα transfer
απφ ην μελνδνρείν ζην ιηκάλη θαη αληίζηνηρα ε επηζηξνθή θαη έλα δπν εηζηηήξηα γηα είζνδν
πνπ πιεξψλνπλ ζε θάπνηα κνπζεία. Κη έηζη δηθαηνινγείηαη ην 120.
Κη φκσο ην πιεξψλνπλ γηαηί είλαη επθαηξία γη απηνχο λα δνπλ θη έλα άιιν κέξνο. ηαλ έρνπλ
ηψξα θαη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη θαη ζε κηζή ψξα εθεί ρσξίο πνιιή ηαιαηπσξία θαη λα
βιέπνπλ θαη ηελ πεξηνρή απφ ςειά κε κηα δηαθνξά 30€ ζίγνπξα ζα πξνηηκήζνπλ λα πάλε κε
ην πδξνπιάλν αληί 150€. Καη επαλαιακβάλσ ζα είλαη ιίγνη αθνχ κηιάκε γηα 19 άηνκα. Σν
ίδην θαη ην sightseeing εδψ.

Ν.Ε.: Σν πηζηεύεηε όκσο πνιύ ην πδξνπιάλν δηαθξίλσ. αο αξέζεη ζαλ ηδέα.
Κ.Μ. : Σν πηζηεχσ! Ναη! Μ΄ αξέζεη ζαλ ηδέα δηφηη απφ πάλσ κπνξείο λα ηνπ δείμεηο ηελ
Κξήηε θαη λα ηνπ ηα εμεγήζεηο φια θαιχηεξα. Καη έλαο ιφγνο παξαπάλσ ηψξα πνπ
πξνζπαζνχκε λα ζηήζνπκε ην ρεηκεξηλφ πξφγξακκα γηα ην ρεηκεξηλφ ηνπξηζκφ. Να ηνπ
δείμεηο ηελ ελδνρψξα. Πξάγκα πνπ δελ έρεηο αιιηψο ηε δπλαηφηεηα λα ηνπ ηε δείμεηο. Σελ
νκνξθηά ηεο θαη ην θπζηθφ πινχην.
Καη απφ ςειά δεδνκέλνπ πσο ην πδξνπιάλν δελ ζα πεηά ζε κεγάιν χςνο ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δεη. Σν πξάζηλν, ηα δάζε σο επί ην πιείζηνλ πξάγκαηα πνπ δελ ηα ππνινγίδεη
θαη δελ έρνπκε αλαδείμεη αθφκα.
Ν.Ε.: Πνηεο ώξεο ζα πξνηηκήζνπλ νη μέλνη γηα ηηο πηήζεηο ηνπο κε ην πδξνπιάλν;
Κ.Μ. : Πξσηλή ψξα. Αιιά ηψξα απηφ ν θπθιηθφο ηχπνο εθδξνκήο ην sightseeing δελ κπνξψ
λα ζνπ πσ. Μπνξεί θαη λα πξνηηκήζεη ν θφζκνο ην κεζεκέξη ή απνγεπκαηάθη. Απιά ζα
πξέπεη λα είλαη κέξα γηα λα βιέπνπλ.

Ν.Ε.: Πηζηεύεηε όηη αλ ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ήηαλ ρακειόηεξε ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο
ζα πξνηηκνύζαλ ε μέλνη λα αιιάμνπλ ηελ ώξα έλαξμεο ηεο εθδξνκήο ηνπο;
Κ.Μ. : Δγψ λνκίδσ λαη. Δπεηδή ε πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ ηψξα είλαη all inclusive πειάηεο
αλ ηνπο δίλακε κία θαιή ηηκή κεηαμχ 14:00 θαη 17:00 ψζηε λα πξνιάβνπλ λα θάλε ην
κεζεκεξηαλφ γεχκα θαη 17:00-17:00 ε ψξα λα έρνπλ επηζηξέςεη λα πξνιάβνπλ λα θάλνπλ έλα
κπάλην θαη λα θάλε 19:00 ε ψξα ην βξαδηλφ λα κελ ην ράζνπλ πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ έλα θαιφ
θίλεηξν γηα λα αιιάμνπλ ηελ ψξα.

Ν.Ε.: Σώξα ζα ήζεια λα πάκε θαη ζηνλ ηνπξηζκό ηεο ρώξαο καο γεληθά.
Πσο παξαηεξείηε λα θαηαγξάθεηαη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ επηζθεπηώλ ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία;
Κ.Μ. : Τπάξρεη αχμεζε απφ ην 2016 κέρξη ην 2018. Τπάξρεη απμεηηθή ηάζε. ην 2019
κείλακε ζηαζεξνί. Τπήξρε ζπγθεθξηκέλα κία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2% αιιά άκα ην βάιεηο
απηφ ην πνζνζηφ ζε 3 εθαηνκκχξηα θφζκν δελ είλαη πνιχ εκθαλέο. Καη βέβαηα ππήξρε θαη
κία κεγάιε κείσζε απφ ην 2009 έσο ην 2015 ε νπνία θξάηεζε πνιιά ρξφληα. Γειαδή ηφζν
πνιχ δελ ηελ είρακε ζπλαληήζεη μαλά ζην παξειζφλ. Απφ ην 2015 θαη κεηά άξρηζαλ ηα
πνζνζηά λα αλεβαίλνπλ κέρξη ην 2018. θαξθάισζε θαη πέξαζε αθφκα θαη ηα λνχκεξα πνπ
είρακε κέρξη ην 2009. Έγηλαλ πεξηζζφηεξεο κνλάδεο, έβαιε θαη θάπνηεο πηήζεηο ην
αεξνδξφκην ηεο εηείαο πνπ απειεπζεξψζεθε πνπ θαη βνήζεζε θη απηφ λα αλέβεη ην
λνχκεξν. ρη ζπνπδαία πξάγκαηα αιιά ήηαλ θη απηφ κηα βνήζεηα.
Σψξα, πηζηεχσ πσο ηα επφκελα 4 κε 5 ρξφληα ζα έρνπκε πάιη κία επζεία. Οχηε πάλσ νχηε
θάησ, θη αλ ππάξρεη θάπνηα κεηαβνιή ζα είλαη κηθξή. Απηφ γηαηί έρνπλ θάλεη νη tour
operators θάπνηεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα θαη αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα θέξνπλ θάπνην
θφζκν. Πιήγκα, βέβαηα, κεγάιν ήηαλ θαη δελ μέξσ εθεί πσο ζα αληηθαηαζηαζεί απηφ ην ζέκα,
ήηαλ ε πηψρεπζε ηνπ Thomas Cook. Θα θαλεί απηφ ην 2020. Γηφηη ν Thomas Cook ήηαλ ην
40% ηεο αγνξάο. Γελ είλαη ακειεηέν λνχκεξν. Γηα φιε ηελ Μεζφγεην φρη κφλν γηα εκάο εδψ.
Θα βξεη ε αγνξά ηνπο ξπζκνχο ηεο, αιιά θαηά ηε πξνζσπηθή κνπ άπνςε ζα ρξεηαζηνχλ απφ
πέληε έσο δέθα ρξφληα. Μέρξη λα βγνπλ νη θαηλνχξηνη tour operators ζηελ αγνξά πνπ ζα
απνξξνθήζνπλ ηε δνπιεηά πνπ είρε ν Thomas Cook. Γηαηί νη ππάξρνληεο φπσο είλαη ζηεκέλνη
θη επεηδή έγηλε μαθληθά απηφ, δελ κπνξνχλ λα ηελ απνξξνθήζνπλ. Γηφηη, ε νξγάλσζε φισλ
καο δελ αληέρεη λα εμππεξεηήζνπκε απφηνκα Υ εθαηνκκχξηα επηπιένλ θφζκν. Γελ κπνξνχκε
δειαδή λα πνχκε φηη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε δηπιαζηάδνπκε ην πξνζσπηθφ καο.
Γηπιαζηάδνπκε ηα απηνθίλεηά καο. Γελ γίλεηαη δελ είλαη εχθνιν. Πνπ ζα ην βξεηο ην
πξνζσπηθφ λα ην δηπιαζηάζεηο; Δίλαη ηφζν κεγάια ηα κεγέζε πνπ ραξηηνινγψληαο ζα πσ πσο
αθφκα θαη ηα θνκπηνχηεξ καο ζα „θξαζάξνπλ‟.

Ν.Ε.: Ζ κεηαβνιή όζνλ αθνξά ηνπο ηνπξίζηεο all inclusive θαη ηνπο ππόινηπνπο;
Κ.Μ. : ζν δηαξθεί ε θξίζε ην all inclusive ζα βαζηιεχεη. Καη ζα βαζηιεχεη γηα έλαλ
απινχζηαην ιφγν. Φεχγεη ν πειάηεο απφ ην ζπίηη ηνπ θαη έρεη πιεξψζεη ηα πάληα. Γελ έρεη
λα ζθεθηεί νχηε ην παγσηφ ηνπ παηδηνχ ηνπ, νχηε ηελ πνξηνθαιάδα, νχηε ηνλ θαθέ ηνπ νχηε,

νχηε. Κξαηάεη θάπνηα ρξήκαηα, ιίγα ή πνιιά δελ μέξσ, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα
εθδξνκή ε λα ελνηθηάζεη θάπνην απηνθίλεην.
Σα ππφινηπα φια ηα έρεη πιεξψζεη θαη είλαη ήζπρνο. Καη θαιά ην θάλεη, δηφηη είλαη
ππνρξεσκέλνο κε ηηο θάπνηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηφηη θη απηνί πνπ δελ είλαη νη „θαινί
πειάηεο‟ καο ηα ίδηα πεξλάλε θη απηνί φπσο πεξλάκε θη εκείο. Άζρεηα πσο νη νηθνλνκίεο ηνπο
ήηαλ πην θαιά δνκεκέλεο θη απηφ δελ άθεζε λα βγεη πξνο ηα έμσ. Οπφηε, δελ λνκίδσ λα
έρνπκε κεηαβνιέο κεγάιεο σο πξνο ην board.
Θα μαλαπψ, ην all inclusive ζα βαζηιεχεη φζν ππάξρεη θξίζε.

Ν.Ε.: Καη όπσο θαηαιαβαίλσ κε ηνλ ηξόπν πνπ ην ζέηεηε ζα απμάλεη εηο βάξνο ηνπ
‘θαινύ’ ηνπξηζκνύ…
Κ.Μ. : Ναη! Αιιά έρνπκε επαλαιακβάλσ θάπνηα πειαηεία ε νπνία αθνξά πξννξηζκνχο ζηε
Νφηηα Κξήηε φπσο είλαη ε Αγία Γαιήλε, ηα Μάηαια, νη νπνίνη έρνπλ ζηαζεξή πειαηεία φια
απηά ηα ρξφληα ε νπνία ζέιεη ην ηαβεξλάθη, λα θαηέβεη λα πηεη ην νχδν ηε ξαθί ηνπ ζην
γλσζηφ ην θίιν ηνπ πνπ έρεη ην ηαβεξλάθη θαη ηνλ έρεη κάζεη φια απηά ηα ρξφληα θαη δελ ην
αιιάδεη απηφ κε ρηιηάδεο all inclusive.
Καη απηνί νη πξννξηζκνί δνπιεχνπλε αθφκα θαη είλαη απηνί νη ζηαζεξνί πειάηεο νη νπνίνη
έρνπλ αο πνχκε „ζψζεη ηελ παξηίδα‟ γηα έηζη κηθξνχο πξννξηζκνχο θαη λεζησηηθνχο φπσο
είλαη ε θηάζνο, παξάδεηγκα πνπ δνπιεχεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ή ε Πάξνο, Νάμνο θηι. Πίλεη ν
άιινο ην νχδν ηνπ κε ην ρηαπφδη πνπ βιέπεη θαη κφιηο έρεη βγεη απφ ηε ζάιαζζα θαη είλαη ν
πην επηπρηζκέλνο άλζξσπνο.
Καη παξφιν πνπ ηαιαηπσξείηαη λα πάεη γηαηί ή ζα πεηάμεη ζηελ Αζήλα θαη ζα πάεη κε ηα
θαξάβηα, ε ζα πεηάμεη λα πάεη ζηελ Μχθνλν, αλ βξεη εηζηηήξην, πνπ ζα ην ρξπζνπιεξψζεη
γηαηί απηφ ηνπ αξέζεη. Αιιά γηα εκάο ε κάδα πνπ είλαη ε πειαηεία καο είλαη απηνί είλαη νη all
inclusive. Αθφκα θαη νη ιεθηάδεο.
Τπάξρνπλ, βέβαηα, all inclusive μελνδνρεία πνπ παίξλεη ν επηζθέπηεο κέζα αθφκα θαη ην
πνχξν ηνπ. Γελ απεπζχλνληαη δειαδή φια ζε ρακειά εηζνδήκαηα. Απιά κε ηελ ίδηα ινγηθή
θαη θηινζνθία ζέιεη λα ηα έρεη πιεξψζεη φια.

Ν.Ε.: Από ηνπο ππόινηπνπο ηνπξίζηεο (εθηόο all inclusive) πόζνη επηιέγνπλ λα κείλνπλ ζε
έλα κέξνο θαη πόζνη αιιάδνπλ ηόπν δηακνλήο;
Κ.Μ. : Σν 95% κέλνπλ ζε έλα κέξνο. Έλα 5% είλαη πνπ θάλνπλ ηα ιεγφκελα fly&drive πνπ
παίξλνπλ έλα απηνθίλεην θαη πεγαίλνπλ γχξσ γχξσ. Αιιά ην 95% είλαη κφληκνη. Έξρνληαη ζε
έλα μελνδνρείν κέλνπλ φιεο ηεο κέξεο ζην ίδην μελνδνρείν θαη θεχγνπλ απφ ην ίδην
μελνδνρείν.
Ν.Ε.: Απηόο ινηπόλ πνπ ζα κέλεη ζε έλα ηόπν κέλεη απνθιεηζηηθά εθεί ή ην έρεη ζαλ βάζε
θαη επηζθέπηεηαη θαη άιια κέξε ζηελ Κξήηε;
Κ.Μ. : Άιινη έηζη θη άιιν αιιηψο.

Ν.Ε.: Μπνξείηε λα ην πνζνηηθνπνηήζεηε απηό;
Κ.Μ. : Δκείο γηα παξάδεηγκα έρνπκε ζπκκεηνρή ζε εθδξνκέο ζε πνζνζηφ 35% ηεο πειαηείαο.
Γειαδή απφ ηηο 500.000 άηνκα πνπ έξρνληαη ζηελ Κξήηε, 175-180.000 ζα αγνξάζνπλ θάπνηα
εθδξνκή.

Ν.Ε.: Πόζνη από απηνύο ζπκκεηέρνπλ ζε κία εθδξνκή ή ζε πεξηζζόηεξεο;
Κ.Μ. : Οη 175.000 κπνξεί λα είλαη 80.000. Απηφ δελ ην γλσξίδσ λα ζην πσ αθξηβψο. Γειαδή
εκείο βάδνπκε έλα πειάηε θαη ηνλ ππνινγίδνπκε αλά εθδξνκή. Γειαδή κπνξεί έλαο πειάηεο
λα έρεη αγνξάζεη 5 εθδξνκέο εκείο ην βάδνπκε 5 πειάηεο φηη αγνξάζαλε κία εθδξνκή.
Γπζηπρψο δελ έρνπκε ζηαηηζηηθφ πνπ λα δείρλεη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θάζε έλα.

Ν.Ε.: Ση ρξήκαηα είλαη δηαηεζεηκέλνο θάπνηνο λα μνδέςεη θαηά κέζν όξν αλά εθδξνκή;
Κ.Μ. : χκθσλα κε ηα δηθά καο ζηαηηζηηθά εδψ ε κέζε απφδνζε αλά εθδξνκή εδψ ζηελ
Κξήηε είλαη 30€ αλά άηνκν.

Ν.Ε.: Πνηεο είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο εθδξνκέο;
Κ.Μ. : Ζ Κλσζφο κε ην κνπζείν, ε Φαηζηφο, ε ακαξηά θαη ε πηλαιφγθα. Αιιά βάιηε θαη
ηε Υξπζή ζην πξφγξακκα. Καη ε Υξπζή έρεη αξρίζεη λα αλεβαίλεη πνιχ.

Ν.Ε.: Ζ αιήζεηα είλαη όηη ηελ έρνπλ δειώζεη αξθεηνί θαη ζηα εξσηεκαηνιόγηά καο…
Κ.Μ. : Ναη βάιηε θαη ηε Υξπζή ζην πξφγξακκα εθηφο απφ ηε Γαχδν βέβαηα.

Ν.Ε.: Πόζν θνζηίδεη θαηά κέζν όξν ην ηαμίδη ζηελ Κξήηε ζε θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα
επηζθεθηεί ην λεζί καο;
Κ.Μ. : Σν κέζν παθέην ηψξα φζνλ αθνξά ζηε δηθή καο πειαηεία είλαη γχξσ ζηα 700€ ην
άηνκν ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη βέβαηα αεξνπνξηθά δηακνλή θηι.

Ν.Ε.: Αιιάδεη ε ηηκή αλάινγα κε ηνλ ηόπν πνπ επηζθέπηεηαη ν πειάηεο? Άιιε ηηκή ηα
Υαληά, άιιε ην Ζξάθιεην;
Κ.Μ. : Ζ αλαθνξά είλαη ζηε κέζε ηηκή. Πην αθξηβά είλαη ηα Υαληά θαη φζν πάκε πξνο ηα
αλαηνιηθά πέθηεη ε ηηκή.

Ν.Ε.: Απηό αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα εθδξνκηθά παθέηα; Γειαδή απηόο πνπ κέλεη ζηα
Υαληά ζα μνδέςεη πεξηζζόηεξα γηα εθδξνκέο από θάπνηνλ πνπ κέλεη ζηε εηεία;
Κ.Μ. : ρη! Κακία δηαθνξά.
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Σν πδξνπιάλν είλαη ην είδνο αεξνπιάλνπ πνπ κπνξεί λα πξνζζαιαζζψλεηαη θαη λα
απνζαιαζζψλεηαη ζε νπνηαδήπνηε κεγάιε πδάηηλε επηθάλεηα. Δίλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη
έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 3 σο 19 επηβαηψλ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ, είλαη νηθνλνκηθφηεξν
θαη μερσξίδεη σο πξνο ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λα πεηά ζε ρακειφ χςνο (έσο 500
κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο). Απηή ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, πξνζθέξεη ηε κνλαδηθή
δπλαηφηεηα ζηνπο επηβάηεο λα απνιακβάλνπλ ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πηήζεο,
δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κία λέα αίζζεζε εκπεηξίαο.
Σν πδξνπιάλν δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεη ηελ Κξήηε κε θνληηλνχο λεζησηηθνχο
πξννξηζκνχο, φπσο επίζεο δχλαηαη λα ζπλδέεη πεξηνρέο εληφο ηεο κεγαινλήζνπ, εθφζνλ ην
νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ θξίλεηαη κέηξην ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμή ηνπ.
ζνλ αθνξά ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ πδξνπιάλνπ κε ηελ ηαρχηεηα, ην ελ ιφγσ κέζν πεηάεη
κε κέζε ηαρχηεηα 250 ρικ/ψξα, κεηαθέξνληαο επηβάηεο 10 θνξέο ηαρχηεξα απφ ην πινίν ηεο
γξακκήο θαη 8 θνξέο γξεγνξφηεξα απφ ην ιεσθνξείν.
Αθφκα ην πδξνπιάλν είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί ηξηψλ εηδψλ εκεξήζηεο εθδξνκέο.
 Σν See&stop είλαη ην είδνο ηνπ εθδξνκηθνχ ηαμηδηνχ, ην νπνίν εληφο κηαο εκέξαο
ηαμηδεχεη ζε πιείνλεο πξννξηζκνχο νχησο ψζηε λα δχλαηαη ν ηαμηδηψηεο λα
επηζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ δχν ηνπνζεζίεο θάλνληαο ζηάζεηο κε ην πδξνπιάλν
 Σν Sight-seeing είλαη ην είδνο ηνπ ηαμηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη
ηαμηδηψηεο δηαζέηνπλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πάλσ απφ ηηο νπνίεο
πεηάεη ην πδξνπιάλν, παξακέλνληαο θαζήκελνη ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπο ζέζεηο, ρσξίο
ζηάζε.
 Σν Aller-retour είλαη ην είδνο εθδξνκήο, ην νπνίν είλαη ην ίδην κε ην See&stop, απιά
έρεη έλα πξννξηζκφ. πλεζίδεηαη απηφο ν πξννξηζκφο λα είλαη πφιεηο, ψζηε ν
επηζθέπηεο λα έρεη πνιιά κέξε λα πεξηεγεζεί έσο ην ηέινο ηεο εκέξαο πνπ ζα
γπξίζεη πάιη κε ην πδξνπιάλν ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ.

Ερώτηση 1:
Πνηφ είλαη ην θχιν ζαο;
Άλδξαο

Γπλαίθα

Ερώτηση 2:
Πνηα ε θιάζε ηεο ειηθίαο ζαο;
Κάησ ησλ 18
19-30

31-45

46-60

Πάλσ απφ 60

Ερώτηση 3:
Απφ πνηα ρψξα είζηε;
Ερώτηση 4:
ε πνηα πεξηνρή ηεο Κξήηεο δηακέλεηε;
Ερώτηση 5:
Θα ηαμηδεχαηε κε πδξνπιάλν γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ζαο;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Αν όσι για ποιο λόγο δεν θα ηαξιδεύαηε;





Φφβνο αζθάιεηαο
Πξνηηκψ ήζπρεο δηαθνπέο
Μπνξψ λα θάλσ ηελ ίδηα κεηαθίλεζε νηθνλνκηθφηεξα
Πξνηηκψ άιιν κέζν γηα ηηο εθδξνκέο



Άιινο ιφγνο

Ερώτηση 6:
Οη πξννξηζκνί ησλ δηαθνπψλ ζαο κε πδξνπιάλν ζα πξνηηκνχζαηε λα είλαη:
Δληφο Κξήηεο

Δθηφο Κξήηεο

Καη ηα δχν

Ερώτηση 7:
Θα ζαο ελδηέθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεηε κε πδξνπιάλν κηα εθδξνκή ηχπνπ aller-retour εληφο
Κξήηεο κε αθεηεξία ην Ζξάθιεην, πξννξηζκφ ηα Υαληά ( 104ρικ) θαη επηζηξνθή ηελ ίδηα
εκέξα κε θφζηνο 110€ θαη δηάξθεηα θάζε πηήζεο 25‟;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 8:
Θα ζαο ελδηέθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεηε κε πδξνπιάλν κηα εθδξνκή ηχπνπ aller-retour εθηφο
Κξήηεο κε αθεηεξία ην Ζξάθιεην, πξννξηζκφ ηε αληνξίλε ( 120ρικ) θαη επηζηξνθή ηελ ίδηα
εκέξα κε θφζηνο 120€ θαη δηάξθεηα θάζε πηήζεο 30‟;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 9:
Θα ζαο ελδηέθεξε κία εθδξνκή κε πδξνπιάλν ηχπνπ sight-seeing πνπ ζα πεξηιακβάλεη πηήζε,
ζέαζε θαη μελάγεζε απφ ςειά (πςφκεηξν 150m),
 ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζαο
 ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ
 θαη ηνπξηζηηθά δεκνθηιψλ πεξηνρψλ
κε ρξνληθή δηάξθεηα 30‟ θαη θφζηνο 60€ αλά άηνκν;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 10:
Θα ζαο ελδηέθεξε κηα εκεξήζηα εθδξνκή ηχπνπ see&stop ζηελ νπνία ην πδξνπιάλν
 ζα μεθηλάεη απφ ην Ζξάθιεην
 ζα πξαγκαηνπνηεί κία ελδηάκεζε ζηάζε αξρηθά ζην Ρέζπκλν (απφζηαζε 60km,
δηάξθεηα πηήζεο 15ιεπηα) κε ειεχζεξν ρξφλν ζηελ πφιε
 έπεηηα ζηα Υαληά (απφζηαζε 46ρικ, δηάξθεηα πηήζεο 12 ιεπηά)
κέρξη λα επηζηξέςεη ζην ηέινο ηεο εκέξαο πάιη ζην Ζξάθιεην κε θφζηνο εηζηηεξίνπ 130€ ;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 11:
Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαη θφζηε (εξσηήκαηα 7-10) πνην είδνο ηαμηδησηηθήο
εθδξνκήο κε πδξνπιάλν ζα ήηαλ πην ειθπζηηθφ γηα εζάο;
See& Stop

Sight&seeing

aller-retour

Οια

Καλέλα

Ερώτηση 12:
Θα ζαο ελδηέθεξε έλα ηαμίδη κε πδξνπιάλν ηχπνπ sight-seeing κε δηάλπζε θάπνηαο
απφζηαζεο κέρξη θάπνην γεηηνληθφ λεζί φπσο ε αληνξίλε πεξηήγεζε θαη μελάγεζε απφ
ςειά θη επηζηξνθή κε θφζηνο 120 € θαη ρξνληθή δηάξθεηα πηήζεο 1σξα θαη 20‟;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 13:
Αλ απνθαζίδαηε λα θάλεηε κία εθδξνκή ηχπνπ aller-retour κε πδξνπιάλν, κηαο απφζηαζεο
100ρικ κε πνηα θαηεγνξία πδξνπιάλνπ ζα πξνηηκνχζαηε λα ηαμηδέςεηε;
3-6 ζεζεηο(180€)

8-12 ζέζεηο (95€)

19 ζέζεηο (110€)

Ερώτηση 14:
Πνηνπο πξννξηζκνχο ζα ζέιαηε λα πεξηέρεη ε εκεξήζηα εθδξνκή κε πδξνπιάλν; (αλ επηιέγαηε
ηα είδε ηαμηδηψλ see&stop ή aller-retour);


Πφιεηο ηεο Κξήηεο



Φπζηνιαηξηθνχο πξννξηζκνχο
(παξαιίεο, θαξάγγηα, βνπλά, λεζηά θιπ)



ηνπξηζηηθέο ή κε θσκνπφιεηο θαη ρσξηά



Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία
ηεο Κξήηεο



Θξεζθεπηηθνχο ρψξνπο



Νεζηά Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ

Ερώτηση 15:
Αλ ην μελνδνρείν ζαο απέρεη 100ρικ απφ ην αεξνδξφκην ζα επηιέγαηε ην πδξνπιάλν γηα
κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζηνλ ηφπν δηακνλήο ζαο ζε ρξφλν30‟ θαη κε θφζηνο 60€,
ζε ζρέζε κε ην ιεσθνξείν (θφζηνο 10€, ρξφλνο 1.30σξα) θαη ην ηαμί (θφζηνο 70€, ρξφλνο 1
ψξα) ;
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 16:
Γηα θάιπςε κηαο απφζηαζεο 100ρικ ζηηο δηαθνπέο ζαο πνην απφ ηα παξαθάησ κέζα ζα
επηιέγαηε αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα;


Τδξνπιάλν

(60€, 30ιεπηά)



Λεσθνξείν

(10€, 90ιεπηά)



Σαμί

(70€, 60ιεπηά)



Καξάβη

(40€, 115ιεπηά)

Ερώτηση 17:
Πφζεο θνξέο ζα ηαμηδεχαηε κε πδξνπιάλν ζε θάζε επίζθεςή ζαο ζηε ρψξα καο;
Μία θνξά

Γχν θνξέο

Παξαπάλσ απφ δχν

Κακία

Seaplane acquaintance booklet…

Seaplanes are planes that can land and take off at any large area of water. They tend to have a
small passenger capacity ranging from 3 to 19 passengers. Due to their relatively small size,
seaplanes can be fairly cheap and have the unique characteristic of flying at very low altitudes
of about 0.5 km (0.3 miles) above sea level. This provides passengers with the opportunity to
enjoy a close view of the landscape and a better appreciation of the Crete‟s sights and natural
beauty.
Given the relative inconvenient transportation system of the island, seaplanes have the
potential of connecting Crete with nearby islands, mainland Greece as well as distant regions
within Crete.
Seaplanes fly on an average speed of 300 km/h (190mph), transporting passengers 10 times
faster thann regional boats and 8 times faster than any regional buses.
In general, seaplanes seaplanes are capable of pursuing three different types of vacations





See&stop is a multi-destination excursion, where passengers have the opportunity to
stop and visit at least two different destinations with stops within a day.
Sight-seeing excursions provide the unique opportunity of covering a brooad
spectrum of sights. With a tour guide on board, the passengers can enjoy the view and
learn about Crete‟s unique history while remaining seated. There are no stops in this
type of excursion.
Aller-retour is similar to See&stop but with a single stop. Usually this stop is a city
or town with several sight, where the passenger can spend the day touring and return
to her/his original destination at the end of the day.

Question 1:
Gender
Male

Female

Question 2:
Age range
Under 18

19-30

31-45

46-60

Over 60

Question 3:
Nationality

Question 4:
Where are you staying in Crete?

Question 5:
Would you be willing to travel in a seaplane on your vacation?
Yes

Maybe

Probably not

No

 if ‘no’ or ‘probably not’ please explain why?





Safety doubts
Would rather not include it in the holiday agenda
Prefer a more economical way to travel
Prefer a different means of transportation



Other

Question 6:
I prefer my seaplane destinations to be
Within Crete

Outside Crete

Both

Question 7:
Would you be interested in a seaplane „aller-retour‟ round flight from Heraklion to Chania
(104km)?
Each way will be 25minutes with a total cost of 110€
Yes

Maybe

Probably not

No

Question 8:
Would you be interested in a seaplane „Aller-retour‟ flight from Heraklion to Santorini
(120km)?
Each way will be 30 minutes with a total cost of 120€
Yes

Maybe

Probably not

No

Question 9:
Would you be interested in a guided sight-seeing seaplane flight (altitude 150m) that would
include
 the area where you are staying
 important archaeological sites
 popular tourist sites
with a flight duration of 30min and cost 60€ per person?
Yes

Maybe

Probably not

No

Question 10:
Would you be interested in a see&stop seaplane trip that
 will begin from Heraklion
 will first stop in Rethymnon (60km, 15min flight time) where passengers will have
free time in the city
 next stop will be in Chania (46km, 12min flight time) where passengers will also
have free time in the city
The seaplane will return to Heraklion at the end of the day with a total cost of 130€.
Yes

Maybe

Probably not

No

Question 11:
Based on questions 7-10, which type of seaplane trip would be most appealing to you?
See& Stop

Sight&seeing

aller-retour

All

None

Question 12:
Would you be interested in a guided sight-seeing seaplane flight above a neighbouring island
like Santorini?
The seaplane will begin from Heraklion. Flight time 1h and 20min with a total cost of 120 €
Yes

Maybe

Probably not

No

Question 13:
If you decide to take a seaplane roundtrip(aller-retour) excursion, distance of 100km, which
category of seaplanes would you prefer?
3-6 seats(for 180€)

8-12 seats (for 95€)

19 seats (for 110€)

Question 14:
Which destinations would you like to incorporate in your seaplane day trip, if you chose
either the See&stop or daily Aller-retour one-stop packages?


Central cities of Crete



Natural beauty sites such as beaches,
mountains, lakes, canyons,
nearby isles(less than 10km)



Touristic or traditional towns, villages



Archaeological sites and museums of Crete



Religious sites



Islands of the Aegean or Ionian sea

Question 15:
If your hotel is 100km away from the airport, would you consider a seaplane for your transfer
with a cost of 60€ and 30min flight time
when the typical bus cost is 10€ (1.30hr) and typical taxi cost 70€ (1hr)?
Yes

Maybe

Probably not

No

Question 16:
For covering a distance of 100km on your vacation which of the following transport systems
would you chose?
 Seaplane
(60€, 30min)


Bus

(10€, 90min)



Taxi

(70€, 60min)



Boat

(40€, 115min)

Question 17:
How many times would you use the seaplane (roundtrip) during your stay?
Once

Twice

More than twice

None

Fragebogen über Wasserflugzeuge...

Wasserflugzeuge sind Flugzeuge welche auf einer großen Fläche Wasser starten und landen
können. Die meisten Wasserflugzeuge haben eine kleine Passagier-Kapazität von 3 bis 19
möglichen Sitzplätzen. Aufgrund ihrer relativ kleinen Größe können Wasserflugzeuge recht
günstig sein und bieten zusätzlich das seltene Erlebnis in geringen Höhen (ca. 500m / 1500ft /
300yd) sicher über dem Meer zu fliegen. Das alles bietet den Passagieren die Möglichkeit,
Kretas Landschaft, Schönheiten und Attraktionen aus einer ungewohnten, neuen Perspektive
zu betrachten.
Anders als die konventionellen Transportsysteme der Insel, bieten Wasserflugzeuge eine
Verbindung von Kreta zu anderen, kleineren Inseln in der Nähe, aber auch Verbindungen zum
griechischen Festland oder entfernteren Orten auf Kreta.
Wasserflugzeuge fliegen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 300 km/h
(190mph), Passagiere würden also ihr Ziel 10 mal schneller erreichen als mit dem Boot und 8
mal schneller als mit dem normalen Linienbus.
Generell gibt es drei verschiedene Arten der Nutzung von Wasserflugzeugen für den Urlaub
auf Kreta:
 Sehen&Staunen: ist ein Ganztagesausflug mit verschiedenen Stops, mindestens wird
an zwei Zielen angehalten wo die Passagiere aus der Luft und am Boden auf
Entdeckungstour gehen können.
 Sightseeing: Dieser Ausflug bietet eine einmalige Möglichkeit nahezu alle
Impressionen der Insel innerhalb eines Trips zu erleben. Ein erfahrener Führer
befindet sich mit an Board, so können die Passagiere den Blick auf die faszinierende
Landschaft Kretas genießen und erfahren zusätzlich noch etwas über Kretas
interessante Vergangenheit, ohne den Platz verlassen zu müssen. Während diesem
Trip gibt es keine Zwischenlandungen.
 Hin&Rücktour: Dieser Ausflug ist ähnlich wie „Sehen&Staunen“, es gibt aber nur
einen Stop. Dies ist meistens eine Stadt oder ein Ort mit einem großen Highlight. Die
Passagiere können den ganzen Tag dort verbringen und kehren zu ihrem Startpunkt
am Ende des Tages zurück.

Frage 1:
Geschlecht:
Männlich
Frage 2:
Alter:
Unter 18

19-30

Weiblich

31-45

Über 60

46-60

Frage 3:
Nationalität:

Frage 4:
Wo auf Kreta wohnen Sie ihre Ferien über?

Frage 5:
Würden Sie mit einem Wasserflugzeug in den Ferien über fliegen wollen?
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

 Wenn Sie bei Frage 5 „eher nicht“ oder „nein“ ausgewählt haben, können Sie
erklären warum?
 aus Sicherheitsgründen (z.B. Flugangst)
 passt nicht in ein Ferienprogramm
 bevorzuge wirtschaftlichere Methoden zu reisen
 bevorzuge eine andere Art zu reisen


andere

Frage 6: Meine Ziele mit dem Wasserflugzeug wären
innerhalb von Kreta

außerhalb von Kreta

beides

Frage 7:
Wären Sie an einer Hin&Rück – Wasserflugzeugtour von Heraklion nach Chania
(104km) interessiert? Jeder Flug dauert 30 Minuten, insgesamt kostet es 110€.
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

Frage 8:
Wären Sie an einer Hin&Rück – Wasserflugzeugtour von Heraklion nach Santorini
(120km) interessiert? Jeder Flug dauert 30 Minuten und insgesamt kostet es 120€.
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

Frage 9:
Wären Sie an einer geführten Wasserflugzeug-Sightseeingtour (150m Reiseflughöhe)
interessiert, der
 in der Region ist wo sie wohnen;
 wichtige archäologische Ausgrabungsstätten zeigt;
 beliebte touristische Ziele überfliegt?
Die Flugdauer würde 30 Minuten dauern, die Kosten würden sich auf 60€ pro Person
belaufen.
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

Frage 10:
Wären Sie an einem Sehen&Staunen Wasserflugzeugtrip interessiert, der
 in Heraklion beginnt
 zuerst in Rethymnon stoppt (60km, 15 Minuten Flugzeit), die Passagiere
haben dort Zeit die Stadt zu erkunden
 dann nach Chania weiterfliegt (46km, 12 Minuten Flugzeit), wo die
Passagiere ebenfalls Zeit in der Stadt verbringen können.
Das Wasserflugzeug würde am Ende des Tages wieder nach Heraklion zurückfliegen,
die Kosten lägen bei 130€ pro Person.
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

Frage 11:
Basierend auf den Fragen 7-10, welche Art von Wasserflugzeug – Ausflug würde
Ihnen am besten gefallen?
Sehen&Staunen

Sightseeing

Hin&Rück

Alle

Keine

Frage 12:
Wären Sie an einer geführten Wasserflugzeugtour zu den Nachbarinseln Kretas, z.B.
Santorini interessiert?
Das Wasserflugzeug würde in Heraklion starten, die Flugzeit läge bei 1:20h und
würde 90€ pro Person kosten.
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

Frage 13:
Wenn Sie sich für eine Hin&Rück Tour entscheiden würden (100km insgesamt),
welchen Flugzeugtyp würden Sie bevorzugen?
3-6 Sitze (180€)

8-12 Sitze (95€)

19 Sitze (110€)

Frage 14:
Welche Ziele würden Sie bei Ihrem Wasserflugzeugtagesausflug sehen wollen, wenn
Sie Sehen&Staunen bzw. Hin&Rück Tour mit einem Stop gebucht hätten?


Großstädte von Kreta



Schöne Landschaften wie Strände,
Berge, Seen, Schluchten und vorgelagerte Inseln



Touristische oder traditionelle Städte,
kleinere Orte



Archäologische Ausgrabungen
und Museen



Religiöse Stätten



Inseln vom Ägäischen oder Ionion Meer

Frage 15:
Wenn Ihr Hotel 100 Kilometer weit weg vom Flughafen wäre, würden Sie einen
Transfer im Wasserflugzeug bevorzugen? Dieser würde 60€ Kosten und 30 Minuten
dauern.
Der normale Bus braucht für dieselbe Entfernung 1:30h und kostet 10€, ein Taxi
benötigt 1h und kostet 70€.
Ja

Vielleicht

Eher nicht

Nein

Frage 16:
Um in Ihrem Urlaub eine Strecke von 100 Kilometern zu überwinden, welche
Transportmethode würden Sie bevorzugen?


Wasserflugzeug

(60€, 30 Minuten)



Bus

(10€, 90 Minuten)



Taxi

(70€, 60 Minuten)



Boot

(40€, 115 Minuten)

Frage 17:
Wie oft würden Sie ein Wasserflugzeug während Ihres Aufenthalts auf Kreta
benutzen?
einmal

zweimal

mehr als zweimal

gar nicht

Conoscere gli idrovolanti...

L‟idrovolante è un aereo particolare che usa come pista una distesa d‟acqua. Di
dimensioni piccole,
può portare, in base al modello, dai 3 ai 19 passeggeri. Le sue dimensioni
ridotte fanno si che è molto più economico e si distingue dalla sua caratteristica
di volare basso ( massimo 500 metri slm). Questa sua particolarità offre ai
passeggeri la singolare possibilità di gustare la vista panoramica del volo,
creando in questo modo una esperienza unica.
L‟idrovolante offre la possibilità di collegare Creta con isole vicine, come
anche destinazioni all‟ interno di Creta, e vista la sua modesta rete stradale,
rende l‟idrovolante molto competitivo. Può volare con una velocità di 250 km
/ora trasportando passeggeri in modo 10 volte più veloce rispetto alla nave e 8
volte più veloce rispetto all‟ autobus.
L‟idrovolante può effettuare tre tipologie di escursioni giornaliere.
 Il See& Stop è un tipo di escursione giornaliera che raggiunge diverse
destinazioni con fermate intermedie offrendo così la possibilità al
passeggero di visitare più posti nell‟ arco di un giorno.
 Il Sight-seeing è una escursione durante la quale i passeggeri hanno la
possibilità di avere una visita guidata dall‟ alto , senza però fermarsi.
 Aller-retour è una tipologia di escursione, simile al See&Stop con la
differenza che qui non effettua fermate intermedie. La destinazione può
essere una città da visitare, e a fine giornata si ritorna al porto di
partenza.

Domanda 1:
Quale è il vostro sesso?
Maschile

Domanda 2:
Qual‟è la vostra età
Meno di 18 anni

Femminile

19-30

31-45

46-60

Oltre 60

Domanda 3:
Quale è il vostro paese di origine?

Domanda 4:
In quale paese di Creta alloggiate?

Domanda 5:
Viaggereste con un idrovolante per motivi di divertimento durante le vostre vacanze?
Certamente si
Forse Si
Forse No
Certamente no

Se avete risposto negativamente per quale motivo?





Per motivi di sicurezza del volo
Preferisco vacanze tranquille
Posso fare lo stesso viaggio in modo piiù economico
Preferisco un altro mezzo di trasporto per le vacanze



Altro

Domanda 6:
Le destinazioni delle vostre gite con idrovolante le preferireste
Internamente all‟ isola di Creta
Fuori da Creta

Entrambe

Domanda 7:
Vi piacerebbe una gita giornaliera con idrovolante aller-retour internamente a Creta
con partenza da Iraklion e destinazione Chania ( 104 km) e ritorno che costi 110€ con
durata di volo 30min?
Certamente si

Forse Si

Forse No

Certamente No

Domanda 8:
Vi piacerebbe una gita giornaliera con idrovolante, aller-retour fuori da Creta con
partenza da Iraklion e destinazione Santorini ( 120km che costi 120 €) con durata di
volo 30min?
Certamente si

Forse Si

Forse No

Certamente No

Domanda 9:
Vi piacerebbe una gita con idrovolante tipo sight/seeing che consiste in volo con
visita guidata
dall‟ alto (150 m)
 della zona delle vostre vacanze
 Delle aree archeologiche più importanti
 Delle zone turistiche più rinomate
con una durata di 30min e costo 60 € a persona?

Certamente si

Forse Si

Forse No

Certamente No

Domanda 10:
Vi piacerebbe una gita giornaliera tipo see & stop in cui l‟idrovolante:
 parte da Iraklion
 Effettua una fermata intermedia a Retymnon ( 60 km durata di volo di 15 min)
con visita della città
 con destinazione Chania ( 46 km e durata di volo di 12min)
ritorno a fine giornata a Iraklion con un costo di 130€?
Certamente si

Forse Si

Forse No

Certamente No

Domanda 11:
Quale degli esempi di gita riportati sopra (Domanda 7 fino a Domanda 11) è piu
interessante per voi?
See& Stop

Sight&seeing

aller-retour

Tutti

Domanda 12:
Vi piacerebbe una gita tipo sight & seeing in cui l‟idrovolante effettua un viaggio
fino ad un‟isola vicina, es. Santorini con visita guidata,e ritorno a fine giornata a
Iraklion
con un costo di 120 € e durata di volo 1ora e 20 min?

Certamente si

Forse Si

Forse No

Certamente No

Domanda 13:
Se decidete di fare una gita aller-retour per una distanza di 100 km, utilizzando un
idrovolante,
quale tipologia di idrovolante avreste scelto?
3-6 posti ( 180€)

8-12 posti (95€)

19 posti ( 110€)

Domanda 14:
Quale destinazione vi piacerebbe visitare in una gita giornaliera con
l‟idrovolante?( per una gita tipo see&stop oppure aller-retour)
 Città di Creta


Destinazioni naturalistiche
( spiagge,canyon,montagne, isolotti)



destinazioni turistiche



Posti di interesse archeologico e musei



Posti di interesse religioso



Isole del mare Egeo / Ionio

Domanda 15:
Se il vostro albergo dista 100 km dall‟ aeroporto, scegliereste l‟idrovolante per
raggiungerlo con un costo 60Euro e in 30min,
oppure l‟autopullman che costa 10€ e impiega 1ora e 30min
contro il taxi che ha un costo di 70 € e impiega 1 ora?
`
Certamente si
Forse Si
Forse No
Domanda 16:

Certamente No

Per coprire una distanza di 100 km durante le vostre vacanze,quale dei seguenti mezzi
utilizzereste avendo la possibilità?


Idrovolante

( 60€,30 min)



Autobus

(10 €,90 min)



Taxi

( 70 €, 60 min)



Nave

(40 €, 115 min)

Domanda 17:
Nei vostri futuri viaggi nel nostro paese, quante volte pensate di usare l‟idrovolante?
Una volta

12

Due volte

Παξάξηεκα Γ

Più di due

Nessuna

Ένθετο γνωριμίας με τα υδροπλάνα...

Σν πδξνπιάλν είλαη ην είδνο αεξνπιάλνπ πνπ κπνξεί λα πξνζζαιαζζψλεηαη θαη λα
απνζαιαζζψλεηαη ζε νπνηαδήπνηε κεγάιε πδάηηλε επηθάλεηα. Δίλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη
έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 3 σο 19 επηβαηψλ. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ, είλαη νηθνλνκηθφηεξν
θαη μερσξίδεη σο πξνο ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λα πεηά ζε ρακειφ χςνο (έσο 500
κέηξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο). Απηή ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, πξνζθέξεη ηε κνλαδηθή
δπλαηφηεηα ζηνπο επηβάηεο λα απνιακβάλνπλ ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πηήζεο,
δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κία λέα αίζζεζε εκπεηξίαο.
Σν πδξνπιάλν δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεη ηελ Κξήηε κε θνληηλνχο λεζησηηθνχο
πξννξηζκνχο, φπσο επίζεο δχλαηαη λα ζπλδέεη πεξηνρέο εληφο ηεο κεγαινλήζνπ, εθφζνλ ην
νδηθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ θξίλεηαη κέηξην ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμή ηνπ.
ζνλ αθνξά ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ πδξνπιάλνπ κε ηελ ηαρχηεηα, ην ελ ιφγσ κέζν πεηάεη
κε κέζε ηαρχηεηα 250 ρικ/ψξα, κεηαθέξνληαο επηβάηεο 10 θνξέο ηαρχηεξα απφ ην πινίν ηεο
γξακκήο θαη 8 θνξέο γξεγνξφηεξα απφ ην ιεσθνξείν.
Αθφκα ην πδξνπιάλν είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί ηξηψλ εηδψλ εκεξήζηεο εθδξνκέο.
 Σν See&stop είλαη ην είδνο ηνπ εθδξνκηθνχ ηαμηδηνχ, ην νπνίν εληφο κηαο εκέξαο
ηαμηδεχεη ζε πιείνλεο πξννξηζκνχο νχησο ψζηε λα δχλαηαη ν ηαμηδηψηεο λα
επηζθεθζεί ηνπιάρηζηνλ δχν ηνπνζεζίεο θάλνληαο ζηάζεηο κε ην πδξνπιάλν
 Σν Sight-seeing είλαη ην είδνο ηνπ ηαμηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη
ηαμηδηψηεο δηαζέηνπλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ ζηηο πεξηνρέο πάλσ απφ ηηο νπνίεο
πεηάεη ην πδξνπιάλν, παξακέλνληαο θαζήκελνη ζηηο αεξνπνξηθέο ηνπο ζέζεηο, ρσξίο
ζηάζε.
 Σν Aller-retour είλαη ην είδνο εθδξνκήο, ην νπνίν είλαη ην ίδην κε ην See&stop, απιά
έρεη έλα πξννξηζκφ. πλεζίδεηαη απηφο ν πξννξηζκφο λα είλαη πφιεηο, ψζηε ν
επηζθέπηεο λα έρεη πνιιά κέξε λα πεξηεγεζεί έσο ην ηέινο ηεο εκέξαο πνπ ζα
γπξίζεη πάιη κε ην πδξνπιάλν ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ.

Ερώτηση 1:
Πνηφ είλαη ην θχιν ζαο?
Άλδξαο

Γπλαίθα

Ερώτηση 2:
Πνηα ε θιάζε ηεο ειηθίαο ζαο
Κάησ ησλ 18
19-30

31-45

Πάλσ απφ 60

46-60

Ερώτηση 3:
Απφ πνηα ρψξα είζηε?

Ερώτηση 4:
Θα ηαμηδεχαηε κε πδξνπιάλν γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαθνπψλ ζαο?
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Αν όσι για ποιο λόγο δεν θα ηαξιδεύαηε?





Φφβνο αζθάιεηαο
Πξνηηκψ ήζπρεο δηαθνπέο
Μπνξψ λα θάλσ ηελ ίδηα κεηαθίλεζε νηθνλνκηθφηεξα
Πξνηηκψ άιιν κέζν γηα ηηο εθδξνκέο

 Άιινο ιφγνο

Ερώτηση 5:
Οη πξννξηζκνί ησλ δηαθνπψλ ζαο κε πδξνπιάλν ζα πξνηηκνχζαηε λα είλαη:
Δληφο Κξήηεο

Δθηφο Κξήηεο

Καη ηα δχν

Ερώτηση 6:
Γηα κηα εθδξνκή ηχπνπ aller-retour εθηφο Κξήηεο κε αθεηεξία ην Ζξάθιεην,
πξννξηζκφ ηε αληνξίλε ( 120km) θαη επηζηξνθή ηελ ίδηα εκέξα πνην απφ ηα
παξαθάησ εθδξνκηθά παθέηα ζα επηιέγαηε?
Α) 08.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
08.30 Άθημε ζηε αληνξίλε
Διεχζεξνο ρξφλνο 11 ΧΡΔ ζην λεζί
19.30 Αλαρψξεζε απφ ηε αληνξίλε
20.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 140

€

Β) 10.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
10.30 Άθημε ζηε αληνξίλε
Διεχζεξνο ρξφλνο 8 ΧΡΔ ζην λεζί
18.30 Αλαρψξεζε απφ ηε αληνξίλε
19.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 140€
Γ) 08.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
08.30 Άθημε ζηε αληνξίλε
Διεχζεξνο ρξφλνο 5 ΧΡΔ ζην λεζί
13.30 Αλαρψξεζε απφ ηε αληνξίλε
14.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 130 €
Γ) 14.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
14.30 Άθημε ζηε αληνξίλε
Διεχζεξνο ρξφλνο 5 ΧΡΔ ζην λεζί
19.30 Αλαρψξεζε απφ ηε αληνξίλε
20.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 120

Δ) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ

€

Ερώτηση 7:
Γηα κηα εθδξνκή ηχπνπ aller-retour εληφο Κξήηεο κε αθεηεξία ην Ζξάθιεην,
πξννξηζκφ ηα Υαληά ( 120km) θαη επηζηξνθή ηελ ίδηα εκέξα πνην απφ ηα
παξαθάησ εθδξνκηθά παθέηα ζα επηιέγαηε?

Α) 08.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
08.30 Άθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 11 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
19.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληα
20.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 130

€

Β) 10.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
10.30 Αθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 8 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
18.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληά
19.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 130€
Γ) 08.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
08.30 Αθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 5 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
13.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληά
14.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 120 €
Γ) 14.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
14.30 Αθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 5 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
19.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληά
20.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 110

Δ) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ

€

Ερώτηση 8:
Γηα κηα εκεξήζηα εθδξνκή ηχπνπ see&stop ζηελ νπνία ην πδξνπιάλν
 ζα μεθηλάεη απφ ην Ζξάθιεην
 ζα πξαγκαηνπνηεί κία ελδηάκεζε ζηάζε αξρηθά ζην Ρέζπκλν (απφζηαζε
60km, δηαξθεηα πηήζεο 15ιεπηα) κε ειεχζεξν ρξφλν ζηελ πφιε
 έπεηηα ζηα Υαληά (απφζηαζε 46ρικ, δηάξθεηα πηήζεο 12 ιεπηά)
κέρξη λα επηζηξέςεη ζην ηέινο ηεο εκέξαο πάιη ζην Ζξάθιεην πνην απφ ηα
παξαθάησ εθδξνκηθα παθέηα ζα επηιέγαηε?
Α) 10.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
10.15. Αθημε ζηo Ρέζπκλν
Διεχζεξνο ρξφλνο 4 ΧΡΔ ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ
14.15 Αλαρψξεζε απφ ην Ρέζπκλν
14.30 Αθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 4 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
18.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληά
19.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 150€
B) 08.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
08.15. Αθημε ζηo Ρέζπκλν
Διεχζεξνο ρξφλνο 3 ΧΡΔ ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ
11.15 Αλαρψξεζε απφ ην Ρέζπκλν
11.30 Αθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 3 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
14.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληά
15.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 130€
Γ) 12.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
12.15. Αθημε ζηo Ρέζπκλν
Διεχζεξνο ρξφλνο 3 ΧΡΔ ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ
15.15 Αλαρψξεζε απφ ην Ρέζπκλν
15.30 Αθημε ζηα Υαληά
Διεχζεξνο ρξφλνο 3 ΧΡΔ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ
18.30 Αλαρψξεζε απφ ηα Υαληά
19.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 130€
Γ)

Καλελα απφ ηα παξαπάλσ

Ερώτηση 9:
Θα ζαο ελδίεθεξε κηα εκεξήζηα εθδξνκή ηχπνπ see&stop ζηελ νπνία ην
πδξνπιάλν
 ζα μεθηλάεη απφ ην Ζξάθιεην
 ζα πξαγκαηνπνηεί κία ελδηάκεζε ζηάζε αξρηθά ζηε αληνξίλε
(απφζηαζε 120km, δηαξθεηα πηήζεο 30ιεπηα) κε ειεχζεξν ρξφλν ζηελ
πφιε
 έπεηηα ζηε Μχθνλν (απφζηαζε 120ρικ, δηάξθεηα πηήζεο 30 ιεπηά)
κέρξη λα επηζηξέςεη ζην ηέινο ηεο εκέξαο πάιη ζην Ζξάθιεην κε ην εμήο
πξφγξακκα?
09.00 Αλαρψξεζε απφ ην Ζξάθιεην
09.30 Αθημε ζηε αληνξίλε
Διεχζεξνο ρξφλνο 4 ΧΡΔ ζηε αληνξίλε
13.30 Αλαρψξεζε απφ ηε αληνξίλε
14.00 Αθημε ζηε Μπθνλν
Διεχζεξνο ρξφλνο 4 ΧΡΔ ζηε Μπθνλν
18.00 Αλαρψξεζε απφ ηε Μχθνλν
19.00 Δπηζηξνθή ζην Ζξάθιεην
ΚΟΣΟ 210€

Ερώτηση 10:
Θα ζαο ελδηέθεξε κία εθδξνκή κε πδξνπιάλν ηχπνπ sight-seeing πνπ ζα
πεξηιακβάλεη πηήζε, ζέαζε θαη μελάγεζε απφ ςειά (πςφκεηξν 150m),
 ηεο επξχηεξεο πεξηνρεο γχξσ απν ηνλ ηφπν δηακνλήο ζαο
 ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ
 θαη ηνπξηζηηθά δεκνθηιψλ πεξηνρψλ
κε ρξνληθή δηάξθεηα 30‟ θαη θφζηνο 60€ αλά άηνκν?
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Ερώτηση 11:
ε πνηα ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο ζα πξνηηκνχζαηε λα μεθηλάεη ην Sightseeing ηαμίδη ζαο?
 7:00-9:00
 9:00-11:00
 11:00-13:00
 13:00-15:00
 15:00-17:00
 Μεηά ηηο 17:00

Ερώτηση 12:
Αλ ζε κία εθδξνκή ηχπνπ sight-seeing ε ηηκή ήηαλ ρακειφηεξε (ζπγθεθξηκέλα
κε 50€ αληί 60€) ζε δηαθνξεηηθή ψξα έλαξμεο απφ απηή πνπ επηιέμαηε
παξαπάλσ ζα επηιέγαηε λα αιιάμεηε ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ?
ίγνπξα λαη

Μάιινλ λαη

Μάιινλ φρη

ίγνπξα φρη

Seaplane acquaintance booklet…

Seaplanes are planes that can land and take off at any large area of water. They tend to have a
small passenger capacity ranging from 3 to 19 passengers. Due to their relatively small size,
seaplanes can be fairly cheap and have the unique characteristic of flying at very low altitudes
of about 0.5 km (0.3 miles) above sea level. This provides passengers with the opportunity to
enjoy a close view of the landscape and a better appreciation of the Crete‟s sights and natural
beauty.
Given the relative inconvenient transportation system of the island, seaplanes have the
potential of connecting Crete with nearby islands, mainland Greece as well as distant regions
within Crete.
Seaplanes fly on an average speed of 300 km/h (190mph), transporting passengers 10 times
faster thann regional boats and 8 times faster than any regional buses.
In general, seaplanes seaplanes are capable of pursuing three different types of vacations





See&stop is a multi-destination excursion, where passengers have the opportunity to
stop and visit at least two different destinations with stops within a day.
Sight-seeing excursions provide the unique opportunity of covering a brooad
spectrum of sights. With a tour guide on board, the passengers can enjoy the view and
learn about Crete‟s unique history while remaining seated. There are no stops in this
type of excursion.
Aller-retour is similar to See&stop but with a single stop. Usually this stop is a city
or town with several sight, where the passenger can spend the day touring and return
to her/his original destination at the end of the day.

Question 1:
Gender
Male

Question 2:
Age range
Under 18

Female

19-30

31-45

46-60

Over 60

Question 3:
Nationality

Question 4:
Where are you staying in Crete?

Question 5:
Would you be willing to travel in a seaplane on your vacation?
Yes

Maybe

Probably not

No

 if ‘no’ or ‘probably not’ please explain why?





Safety doubts
Would rather not include it in the holiday agenda
Prefer a more economical way to travel
Prefer a different means of transportation

 Other

Question 6:
I prefer my seaplane destinations to be
Within Crete

Outside Crete

Both

Question 7:

For an „Aller-retour‟ flight from Heraklion to Santorini(120km) by seaplane
which of the following travel packages would you choose?
Α) 08.00 Departure from Heraklion
08.30 Arrival to Santorini
11 hours free time to Santorini
19.30 Departure from Santorini
20.00 Arrival to Heraklion
Cost: 140
Β) 10.00 Departure from Heraklion
10.30 Arrival to Santorini
8 hours free time to Santorini
18.30 Departure from Santorini
19.00 Arrival to Heraklion
Cost: 140€
Γ) 08.00 Departure from Heraklion
08.30 Arrival to Santorini
5 hours free time to Santorini
13.30 Departure from Santorini
14.00 Arrival to Heraklion
Cost: 130 €
Γ) 14.00 Departure from Heraklion
14.30 Arrival to Santorini
5 hours free time to Santorini
19.30 Departure from Santorini
20.00 Arrival to Heraklion
Cost: 120 €

Δ) None

€

Question 8:
For an „Aller-retour‟ flight from Heraklion to Chania (110km) by seaplane
which of the following travel packages would you choose?
Α) 08.00 Departure from Heraklion
08.30 Arrival to Chania
11 hours free time to Chania
19.30 Departure from Chania
20.00 Arrival to Heraklion
€

Cost: 130
Β) 10.00 Departure from Heraklion
10.30 Arrival to Chania
8 hours free time to Chania
18.30 Departure from Chania
19.00 Arrival to Heraklion
Cost: 130€
Γ) 08.00 Departure from Heraklion
08.30 Arrival to Chania
5 hours free time to Chania
13.30 Departure from Chania
14.00 Arrival to Heraklion
Cost: 120 €
Γ) 14.00 Departure from Heraklion
14.30 Arrival to Chania
5 hours free time to Chania
19.30 Departure from Chania
20.00 Arrival to Heraklion
Cost: 110

Δ) None

€

Question 8:
For a 'see&stop' seaplane trip (inside Crete) that will begin from Heraklion
make a first stop in Rethymnon (60km, 15min flight time) where passengers
will have free time in the city, next stop in Chania (46km, 12min flight time)
where passengers will also have free time in the city which of the following
travel packages would you choose?
Α) 10.00 Departure from Heraklion
10.15. Arrival to Rethymnon
4 hours free time to Rethymnon
14.15 Departure from Rethymnon
14.30 Arrival to Chania
4 hours free time to Chania
18.30 Departure from Chania
19.00 Arrival to Heraklion

Cost: 150€
B) 08.00 Departure from Heraklion
08.15. Arrival to Rethymnon
3 hours free time to Rethymnon
11.15 Departure from Rethymnon
11.30 Arrival to Chania
3 hours free time to Chania
14.30 Departure from Chania
15.00 Arrival to Heraklion
Cost: 130€
Γ) 12.00 Departure from Heraklion
12.15. Arrival to Rethymnon
3 hours free time to Rethymnon
15.15 Departure from Rethymnon
15.30 Arrival to Chania
3 hours free time to Chania
18.30 Departure from Chania
19.00 Arrival to Heraklion
Cost: 130€
Γ)

None

Question 9:
11) Would you be interested for a 'see&stop' seaplane trip (outside Crete) that
will begin from Heraklion make a first stop in Santorini (120km, 30min flight
time) where passengers will have free time in the city, next stop in Mykonos
(120km, 3omin flight time) where passengers will also have free time in the
city until the seaplane returns to Heraklion at the end of the day?
09.00 Departure from Heraklion
09.30 Arrival to Santorini
4 hours free time to Santorini
13.30 Departure from Santorini
14.00 Arrival to Mykonos
4 hours free time to Mykonos
18.00 Departure from Mykonos
19.00 Arrival to Heraklion
Cost: 210

Yes

Maybe

Probably not

No

Question 10:
Would you be interested in a guided sight-seeing seaplane flight (altitude
150m) that would include view of the area where you are staying, important
archaeological sites, popular tourist sites with a flight duration of 30min and
cost 60€ per person?

Yes

Maybe

Probably not

No

Question 11:
What time would you prefer your sight-seeing seaplane flight to start?
 7:00-9:00
 9:00-11:00
 11:00-13:00
 13:00-15:00
 15:00-17:00
 Μεηά ηηο 17:00

Question 12:
If you could find a more economic sight-seeing flight (50€ instead of 60€) for a
different starting time, would you be willing to change the time of the trip?

Yes

Maybe

Probably not

No

Question 13:
If 'yes' or 'maybe' would you prefer your trip to be earlier or later (for the price of
50€)?

Earlier

Later

Both
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Βηβιηνγξαθία
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