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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Οινθιεξψλνληαο κηα ηεηξαεηή πξνζπάζεηα πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή θαη έρνληαο αζρνιεζεί επηζηακέλσο κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν απφ ην 

2011, φηαλ θαηέζηελ Τπφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, νθείισ έλα 

πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, 

Καζεγεηή Δπάγγειν ακπξάθν γηα ηελ άςνγε θαη απξφζθνπηε ζπλεξγαζία καο φιν 

απηφ ην δηάζηεκα. Ζ θαζνδήγεζε θαη ε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ήηαλ πνιχηηκε ηα 

ηέζζεξα απηά ρξφληα. Ζ βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε, ηφζν ζε ζεσξεηηθά φζν θαη ζε 

πξαθηηθά δεηήκαηα, θαζψο θαη νη ζπκβνπιέο θαη νη θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ, 

ππήξμαλ πνιχηηκεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Γθηδηάθε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε απφ ηελ αξρή ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, αιιά θαη γηα ηηο 

θαζνξηζηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ πνπ νδήγεζαλ ζε έλα άξηην απνηέιεζκα. Έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζηνλ Καζεγεηή θαη Αλαπιεξσηή Πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο 

Παληειή Παληειίδε γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, επραξηζηψ απφ θαξδηάο ηνλ Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Ησάλλε Πνιιάιε, ηνλ Καζεγεηή θαη Κνζκήηνξα 

ηεο ρνιήο Ναπηηιίαο & Βηνκεραλίαο Δξλέζην Σδαλλάην, ηνλ Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ σηήξην Θενδσξφπνπιν, θαη ηνλ Αλαπι. 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο σηήξην Καξθαιάθν. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα ήηαλ δχζθνιν λα δηεμαρζεί ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο εηαηξείαο 

Celestyal Cruises, ηνπ νκίινπ Louis Cruises, θαη ζε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Δκπνξηθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο, θ. Ππζαγφξα Νάγν 

θαζψο θαη ηνλ π. Γηεπζπληή Μάξθεηηλγθ θ. Μαλψιε Μαθξή γηα ηελ πνιχηηκή 

βνήζεηά ηνπο. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ θ. Μαληνπδάθε ηέιια, Πξντζηακέλε Ληκεληθνχ Σακείνπ Ν. 

Υαλίσλ, ηελ θ. Γηνλπζία Αικχξα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Παηξψλ, ηνλ θ. 

Κσλζηαληίλν Κνπξή απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Κξνπαδηέξαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ληκέλνο Κέξθπξαο, ηελ θ. Υαξά Ενπγαλέιε θαη ηελ θ. ηκφλα ηεθάλνπ απφ ην 

Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Μπθφλνπ, ηελ θ. Αγγειηθή Καινμχινπ απφ ην Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν Κσ, ηελ θ. Μαξία Καιηζνγηάλλε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο 

Βφινπ θαη ηνλ Γξ. Γεψξγην Βαγγέια απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο γηα 



 

 

φια ηα ζηνηρεία πνπ κνπ παξέζεζαλ θαη πνπ ήηαλ ρξήζηκα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Γε ζα κπνξνχζα λα μεράζσ ηνπο θαινχο θίινπο πνπ κε βνήζεζαλ ηφζν ςπρνινγηθά 

φζν θαη πξαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ απηψλ εηψλ. Ηδηαηηέξσο επραξηζηψ 

ηνλ Γξ. Κσλζηαληίλν Ρήγα γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ Τπ. Γηδάθησξ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο νθία Ξεζθίγγε γηα ηε βνήζεηα θαη ην πξαγκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ πνπ κνπ έδεημε, ηελ Τπ. Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Δπηπρία 

Γακάζθνπ γηα ηε ζηήξημή ηεο αιιά θαη ηελ Κσλζηαληίλα Λνπινχδε γηα ηελ 

νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνλ παηέξα κνπ 

Υαξάιακπν, ηε κεηέξα κνπ Βηθησξία θαη ηελ αδεξθή κνπ Γήκεηξα γηαηί ρσξίο ηε 

δηθή ηνπο ζηήξημε ηίπνηα απφ φια απηά δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ σζνχλ ηνπο 

επηβάηεο θξνπαδηέξαο λα δαπαλήζνπλ ρξήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. 

Αξρηθά γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζε παγθφζκην 

θαη εζληθφ επίπεδν θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο. Ζ αλάιπζε ηεο δήηεζεο γηα θξνπαδηέξα 

πεξηγξάθεηαη ζε επίπεδν εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ (Μεζφγεηνο, Ακεξηθή, Δπξψπε 

θ.ιπ.) αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεκνγξαθηθά, εηζνδεκαηηθά, επαγγεικαηηθά, 

νηθνγελεηαθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ. 

Σν επίθεληξν ηεο δηαηξηβήο είλαη ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο δαπάλεο γηα πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηφζν πάλσ ζην θξνπαδηεξφπινην φζν θαη ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ πινίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δηελεξγήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζε 

επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ νη νπνίνη μεθίλεζαλ ην ηαμίδη ηνπο απφ ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη είραλ δηαθνξεηηθή νηθνγελεηαθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πξνθίι. Σν εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε θπξίσο ζην χςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ 

ζηα ειιεληθά λεζηά πξνζέγγηζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ αιιά θαη πάλσ ζην πινίν θαη 

γηα ην ιφγν απηφ δεηήζεθε απφ ηνπο επηβάηεο λα ην ζπκπιεξψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επηζηξνθήο ηνπο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.  

Ζ πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα ζπγθέληξσζε πξσηνγελή ζηνηρεία θαη κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζηηο δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο, θαζψο δεηείηαη λα 

εληνπηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ επηδξνχλ ζηε δαπάλε ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο. Αθνινπζήζεθε πνζνηηθή έξεπλα θαηά ηελ νπνία ειήθζεζαλ ππφςε 

θξηηήξηα, φπσο είλαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν φγθνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη, ε αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ, ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ην 

θφζηνο δηεμαγσγήο ηεο. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πξνζέθεξε πξσηνγελή ζηνηρεία θαη απνηέιεζε ην εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν 

βαζίζηεθε ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο 

δαπάλεο ησλ επηβαηψλ ηεο θξνπαδηέξαο.  
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Γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα αθνινπζήζακε κηα ζεηξά απφ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχμακε ζηελ παξνχζα έξεπλα, κεηά ηνπο ειέγρνπο 

αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηψλ, έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ απάληεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δαπάλε ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ 

ην πξνθίι ησλ επηβαηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαμηδηνχ, νη ιφγνη πξνηίκεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θξνπαδηέξαο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ην χςνο ηεο δαπάλεο ηφζν πάλσ 

ζην θξνπαδηεξφπινην φζν θαη ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ πινίσλ θαη ηέινο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ησλ επηβαηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δαπάλε ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Έγηλε ρξήζε κε παξακεηξηθψλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο κεηαβιεηψλ, νη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, 

πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ζηηο θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε κέηξεζε ζηάζεσλ θαη 

απφςεσλ. Ζ εμαξηεκέλε καο κεηαβιεηή ήηαλ ε ζπλνιηθή δαπάλε (Γ) θαη κε βάζε 

απηή αλαδείρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο 

δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο, είηε κέζα ζην θξνπαδηεξφπινην είηε ζηα 

ιηκάληα πξνζέγγηζεο. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο 

ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (logistic regression), ε νπνία θαζνξίδεη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ πνιιαπιψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα γηα λα 

πξνβιέςνπκε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ αιιά θαη ηε 

δηάζεζή ηνπο γηα δαπάλε, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη ζε θάζε δξνκνιφγην μερσξηζηά, 

δηαρσξίζακε ην δείγκα καο ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο.  

Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ καο κνληέινπ, δεκηνπξγήζεθαλ ζηαηηζηηθά κνληέια 

πξφβιεςεο πνπ ηα δηαρσξίζακε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ζε νιφθιεξν ην 

δείγκα (507 επηβάηεο), ε δεχηεξε ζην δείγκα πνπ πξαγκαηνπνίεζε 3κεξε θξνπαδηέξα 

θαη ε ηξίηε ζε απηφ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 8κεξε θξνπαδηέξα. Σα επξήκαηα ηεο 

παξαπάλσ έξεπλαο, φπσο δηαρσξίζηεθε, θαηέδεημαλ φηη νη κεηαβιεηέο πνπ επεξέαζαλ 

ηα θίλεηξα ησλ επηβαηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξνπαδηέξαο ήηαλ ε γλσξηκία 

λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ, ε επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, 

ε πξφηεξε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ, ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ε 

απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. 
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Ζ επηινγή ηνπ επηβάηε λα πξαγκαηνπνηήζεη θξνπαδηέξα κεγάιεο δηάξθεηαο (8κεξε) 

εμαξηήζεθε απφ ην εηζφδεκά ηνπ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα, 

ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ ηνπ (εθηφο θξνπαδηέξαο) θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην 

θξνπαδηεξφπινην. Σν χςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ επεξεάζηεθε απφ ην πνζφ πνπ δαπάλεζαλ πάλσ ζην πινίν, ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ αιιά θαη ηελ επίζθεςε ζε πεξηζζφηεξα λεζηά. Αληίζηνηρα, ην 

χςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ πάλσ ζην θξνπαδηεξφπινην επεξεάζηεθε απφ ηνλ 

ηχπν θακπίλαο, ην χςνο ηεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο αιιά θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ή κε ησλ εθδξνκψλ πνπ πξνζέθεξε ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα 

πξνζέγγηζεο.  

ηε ζπλέρεηα, πξνζδηνξίζηεθε έλα κνληέιν πνπ ζπλδέεη ηα θπξηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην χςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ ηεο θξνπαδηέξαο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ), ην εηζφδεκα ησλ 

επηβαηψλ, ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ν ηξφπνο πιεξνθφξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο 

αιιά θαη ε εζληθφηεηα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο έγηλε πιένλ δπλαηφο ν 

πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο επηξξνήο ελφο εθάζηνπ απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ζηε δαπάλε θαηαλάισζεο θαηά θαηεγνξία επηβάηε. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Κξνπαδηέξα, Ληκάληα Γηέιεπζεο, Παξάγνληεο Γηακφξθσζεο 

Γαπάλεο, Υαξαθηεξηζηηθά Δπηβαηψλ 
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Abstract 

This present dissertation explores the factors that motivate cruise passengers to spend 

money during their trip. Initially, a detailed description of the cruise industry at global 

and national levels is made and the contribution to the formation of the Gross 

Domestic Product is determined. The analysis of demand for the cruise is describing 

at national and regional level (Mediterranean, America, Europe, etc.) but in 

combination with the demographic characteristics, income, occupation, family and 

other passengers‟ characteristics as well. 

The focus of the dissertation is the analysis of the cruise passengers‟ characteristics 

that affect the level of expenditure for goods and/or services during the cruise trip 

onboard the cruise ship and in transit ports. For this purpose, a field research was 

conducted to cruise passengers who started their journey from the port of Piraeus. The 

participants came from different countries, belonging to different age groups and had 

different family and economic profile. The questionnaire focused mainly on the level 

of the passengers‟ expenditures in the Greek islands and onboard and therefore they 

were asked to complete the questionnaire during their return to the port of Piraeus. 

The research carried out, gathered primary data and can be categorized in exploratory 

approach methods, and sought to identify the characteristics that affect the cruise 

passengers‟ expenses. A quantitative research was followed through which criteria 

was considered, such as the complexity of the questionnaire, the amount of 

information requested, the reliability of information, the representativeness of the 

sample, the time of the survey and the cost of the research. The completion of these 

questionnaires offered primary data and was the instrument on which the recording of 

the data and the analysis of all the factors involved in the cruise passengers‟ spending 

was based. 

In order to draw conclusions a series of statistical analyses was followed. The 

methodology developed in this investigation, after the tests of independence of the 

variables, aims to help to the answer of specific questions about the characteristics 

that influence the level of expenditures of the cruisers in Greece. In particular, the 

passenger profile, the characteristics of the trip, the reasons of the preference of this 

particular cruise trip in the Aegean islands, the level of expenditure both onboard the 
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cruise ship and the transit ports, and the characteristics of the passengers affecting the 

expenditure during the trip were investigated. We used non-parametric methods of 

statistical analysis, namely a special category of variables, the categorical variables, 

which are widespread in social surveys for measuring attitudes and opinions. Our 

dependent variable was the total expenditures (TE) and then the passengers‟ 

characteristics that affect the level of expenditure during the cruise were highlighted, 

either onboard the cruise ship or in the ports of call. In order to conduct the 

conclusions, the method of logistic regression was chosen, which determines the 

effects of the multiple independent variables presented simultaneously to predict the 

relationship they have with the dependent variable. 

In order to investigate the characteristics of passengers and their attitude for 

expenditures, both in total and in each itinerary separately, we separated our sample 

into three general categories. 

Prior to the construction of our final model, statistically forecasting models were 

produced that were separated into three categories. The first is related to the entire 

sample (507 passengers); the second to the sample made 3-days cruise and the third to 

the sample made 8-days cruise. The findings of the above investigation, as was 

separated, showed that the variables that affect the incentives of passengers to cruise 

was the acquaintance of new destinations and people, visiting places with historical 

significance, the previous visit of friends/relatives, the acquaintance with the Greek 

culture and gaining new experiences. 

The choice of the passenger to experience a long cruise (8-days) was depended on 

their income, marital status, the visit to Greece only for the cruise, the cost of holiday 

(except the cruise trip) and the level of expenditure onboard the cruise ship. The level 

of expenditure by passengers in the transit ports was affected by the amount spent 

onboard the ship, the duration of their holidays and the visits to more islands. 

Correspondingly, the level of expenditure onboard the cruise ship was affected by the 

type of the cabin, the level of expenditure in transit ports and the excursions offered 

by the company at the ports. 

Then, a model that connects the main features with the cost of the cruise passengers 

was determined. These characteristics are the Gross Domestic Product (GDP), the 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  6 
 

passengers‟ income, their marital status, the way of the information of the cruise and 

their ethnicity. With the help of the model, the quantification of the influence of each 

of the determinants to the consumption expenditure per passenger category became 

possible. 

Keywords: Cruise, Ports-of-call, Factors Influencing Expenditure, Passengers‟ 

Characteristics 
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Δηζαγσγή 

Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο ζήκεξα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ φ,ηη ήηαλ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970. Ο θιάδνο ηεο θξνπαδηέξαο έρεη αλαπηπρζεί ζε κηα νινθιεξσκέλε θαη 

πνιχπινθε βηνκεραλία δηαθνπψλ, έρνληαο εμειηρζεί πνιχ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ο 

ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο έρεη ηε βάζε ηνπ πίζσ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζπκπίπηεη 

κε ηελ παξαθκή ησλ ππεξσθεάλησλ ηαμηδηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ ρσξίο 

ζηάζεηο αεξνπνξηθνχ ηαμηδηνχ αλάκεζα ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε. Ζ δεθαεηία ηνπ 

1970 θαη 1980 ήηαλ κία πεξίνδνο κέηξηαο αλάπηπμεο, κε αχμεζε απφ πεξίπνπ κηζφ 

εθαηνκκχξην επηβαηψλ ην 1970 ζε 1,4 εθαηνκκχξηα ην 1980 θαη 3,8 εθαηνκκχξηα ην 

1990. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 απηφ ν ηχπνο ηνπξηζκνχ έθηαζε ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία 

θαη ηελ Χθεαλία θαη άξρηζε κία πεξίνδνο κεγάιεο αλάπηπμεο. Δπί ηνπ παξφληνο, 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 30 πινία ηα νπνία πξφθεηηαη λα εληαρζνχλ ζηνλ 

παγθφζκην ζηφιν ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα αληηπξνζσπεχνληαο επελδχζεηο άλσ 

ησλ $20 δηο (McKee, 2008).  

Ζ Βφξεηα Ακεξηθή αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, 

αιιά ζχκθσλα κε εηδηθνχο, νη αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο ππφζρνληαη 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ζηνλ 

δηεζλή ηνπξηζκφ αληηζηνηρεί ζην 1,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ζην 1,9% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ λπθηψλ δηακνλήο. Σα έζνδα απφ ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 3% ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ εηζπξάμεσλ. Ο ηνκέαο ηεο 

θξνπαδηέξαο είλαη ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ηκήκα ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

θαη έρεη επηηχρεη λα απμήζεη πεξίπνπ ζην δηπιάζην ζπγθξηηηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ 

ρεξζαίνπ ηνπξηζκνχ. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ έρεη απμεζεί πεξηζζφηεξν 

απφ 500% κεηαμχ ηνπ 1980 θαη ηνπ 2007 (McKee, 2008).  

Γηα πνιινχο πξννξηζκνχο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Καξατβηθή, ε θξνπαδηέξα απνηειεί 

πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, δεκηνπξγψληαο 

ζεκαληηθέο εηζπξάμεηο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζην ιηκάλη θαη ηα έμνδα ησλ 

επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο (McKee, 2008). Αλακέλεηαη φηη ε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη, κηαο θαη ν ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο είλαη 

αλάκεζα ζηνπο 10 πξψηνπο πξννξηζκνχο ηνπξηζκνχ ζε αθίμεηο θαη εηζπξάμεηο. Ο 

κέζνο φξνο ησλ εζφδσλ αλά ηαμίδη θξνπαδηέξαο είλαη πεξίπνπ ηφζν πςειφ φζν ν 

κέζνο φξνο εηζπξάμεσλ αλά δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο. Οη επηβάηεο θξνπαδηέξαο 
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θαίλεηαη φηη μνδεχνπλ ιηγφηεξν απφ ην 30% ζπγθξηηηθά κε ηε δαπάλε ελφο ηνπξίζηα 

ζηελ μεξά. 

Οκνίσο, ζεκαληηθή είλαη ε θξνπαδηέξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν φπνπ ην 2013 

παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζε αξηζκνχο επηβαηψλ ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 11% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη θαηά 60% 

ζπγθξηηηθά κε ην 2007. Σηο πξψηεο ζέζεηο, απφ άπνςε αξηζκνχ επηβαηψλ, φζνλ αθνξά 

ζηε Μεζφγεην θαηαιακβάλνπλ ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα (Βαξθειψλε θαη 

Πάικα Μαγηφξθα γηα ηελ Ηζπαλία, Σζηβηηαβέθθηα, αβφλα θαη Γέλνβα γηα ηελ Ηηαιία 

θαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ηελ Διιάδα). Όζνλ αθνξά ζηε Βφξεηα Δπξψπε, ηηο 

πξψηεο ζέζεηο θαηέρνπλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία 

(ανπζάκπηνλ θαη Νηφβεξ γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, Κνπεγράγε γηα ηε Γαλία, Κίειν 

γηα ηε Γεξκαλία θαη Άκζηεξληακ γηα ηελ Οιιαλδία). Σν κεξίδην ρσξεηηθφηεηαο ζηε 

Μεζφγεην θαηά ην 2012 ήηαλ 19,9% ζπγθξηηηθά κε ην 2003 πνπ ήηαλ 11,5% (McKee, 

2008).  

Γηα ηελ παηξίδα καο, ε θξνπαδηέξα απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο. Καηά 

ηα ηειεπηαία έηε, παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πνπ 

επηζθέπηεηαη ηε ρψξα καο κέζσ ηεο θξνπαδηέξαο. Έηζη ην 2011 νη αθίμεηο 

θξνπαδηεξφπινησλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ην 2010 (4.937 αθίμεηο πινίσλ 

ην 2011 θαη 4.385 αθίμεηο ην 2010). ην θεληξηθφ ιηκάλη ηεο ρψξαο παξαηεξήζεθε 

αχμεζε επηβαηψλ γηα ην 2011 θαηά 34,8% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ 

ζην ζχλνιν ηνπο ηα ειιεληθά ιηκάληα παξνπζίαζαλ κία αχμεζε επηβαηψλ ηεο ηάμεο 

ηνπ 20,4% ζε ζρέζε κε ην 2010. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο, θαηά ηα έηε 2004-2009 αθίρζεζαλ ζπλνιηθά 22.318 επηβάηεο 

θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ βνήζεζε 

ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ειιεληθφ θξάηνο απφ ηε κεγάιε βηνκεραλία ηεο ρψξαο 

καο πνπ ιέγεηαη ηνπξηζκφο (McKee, 2008).  

Ο αξηζκφο πινίσλ θαη επηβαηψλ δείρλεη αλνδηθέο ηάζεηο ζηα πεξηζζφηεξα ιηκάληα (14 

ζην ζχλνιν), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πεηξαηά έσο θαη ην έηνο 2014. Σα ιηκάληα 

ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Κέξθπξαο, είλαη ηαπηφρξνλα ιηκάληα αθεηεξίαο θαη ιηκάληα 

πξννξηζκνχ, ελψ ηα ππφινηπα είλαη κφλν ιηκάληα πξννξηζκνχ. εκαληηθά ιηκάληα 

θξνπαδηέξαο δελ δηαζέηνπλ ζηαζκνχο δηαθίλεζεο επηβαηψλ. ηα πεξηζζφηεξα ιηκάληα 
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ην πινίν γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζέζε ειιηκεληζκνχ, αιιά κφλν πέληε 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θξάηεζεο ζέζεο (Δ.ΛΗΜ.Δ., 2014γ). 

Σν 2013 ε Διιάδα ππνδέρζεθε ζρεδφλ 2,4 εθ. ηνπξίζηεο θξνπαδηέξαο θαη εηζέπξαμε 

€445 εθαη. (ΔΣΔ, 2015). πγθεθξηκέλα, ζπλνιηθέο αθίμεηο ην 2013 έθηαζαλ ζηηο 

2.374.200 επηβάηεο θξνπαδηέξαο, ελψ κέρξη θαη ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014 νη αθίμεηο 

θαζνξίζηεθαλ ζηηο 1.856.500 επηβάηεο. Ζ επνρηθφηεηα ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο 

είλαη κεγάιε αιιά ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, 

αθνχ ζην 3
ν
 ηξίκελν έρνπκε ην 47,9% ησλ αθίμεσλ θαη ην 48,3% ησλ εηζπξάμεσλ θαη 

ζην 2
ν
 θαη 4

ν
 ηξίκελν ην 49,2% θαη ην 48,9% αληίζηνηρα. Σν 1

ν
 ηξίκελν ε θξνπαδηέξα 

είλαη πξαθηηθά αλχπαξθηε κε κφιηο 2,9% ησλ αθίμεσλ θαη 2,8% ησλ εζφδσλ (ΔΣΔ, 

2015). 

Οη δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο θαη ησλ ηνπξηζηψλ γεληθφηεξα, είλαη έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ. Ζ ζεκαζία ηεο 

ηαμηδησηηθήο δαπάλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηβαηψλ (Γεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά θ.α.) αλαγλσξίδεηαη 

πιήξσο ζηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία. Χζηφζν, κηθξή έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

γηα ηηο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Ζ πεξηζζφηεξε έξεπλα πνπ έρεη γίλεη 

κέρξη ζηηγκήο, έρεη βαζηζηεί ζε έλα κείγκα ππνζεηηθψλ δεδνκέλσλ, δαπάλεο ζε δείγκα 

θαη ζηνπο πνιιαπιαζηαζηέο. Έρεη γίλεη έξεπλα ζηελ νπνία ζπγθξίλνληαη νη 

ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηε δαπάλε κεηαμχ ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο θαη ησλ 

ηνπξηζηψλ ζηελ μεξά θαη έρνπλ βξεζεί ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο επηζθεπηψλ (Morrison et al., 2003). Μειέηε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δαπάλε ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο δείρλεη φηη ε επράξηζηε θαη κε-

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηφλσζε 

ησλ πσιήζεσλ (Henthorne, 2000).  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ επηβαηψλ ηεο θξνπαδηέξαο ζηα ειιεληθά 

ιηκάληα, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο καο 

νηθνλνκίαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ απφ ην επηέκβξε 

έσο θαη ην Ννέκβξε ηνπ 2012 ζε επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ, φπνπ ζπκκεηείρε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 507 αηφκσλ. Πξνεγήζεθε πηινηηθή έξεπλα ηνλ Αχγνπζην 
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ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε 30 επηβάηεο θξνπαδηεξφπινηνπ κε ζθνπφ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ 

αδπλακίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπξίσο ζε επίπεδν θαηαλφεζεο.  

Ζ δηαηξηβή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: (α) ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (ζεσξεηηθφ 

κέξνο), πνπ πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο πνπ ζα εξεπλεζνχλ, αιιά θαη 

εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζε 

παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν θαη (β) ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ην νπνίν απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ηεο δηδαθηνξηθήο απηήο δηαηξηβήο θαη πεξηιακβάλεη ηνπ ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, 

ηε κεζνδνινγία, ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα. 

ην πξψην κέξνο αλαιχεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Σν πξψην θεθάιαην 

εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ έλλνηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηψληαο κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ. ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη εθηελψο ε έλλνηα 

ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαιχνληαη ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο, ν ππνβξχρηνο ή θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ν 

ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θχζεο, ν ζαιάζζηνο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζαιάζζηνο 

πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ην yachting (ηδησηηθή ζαιάζζηα πεξηήγεζε) θαη ε 

θξνπαδηέξα.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο. Πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ε έλλνηα απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα είδε ηεο θξνπαδηέξαο, φπσο ην cruise & 

stay, cruise & fly, fly, cruise & stay, drive, cruise & stay, traditional cruise, mini 

cruise θαη educational cruise. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ηχπσλ ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο 

θαη γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ιηκαληψλ επηβίβαζεο (home ports), ησλ ιηκαληψλ 

δηέιεπζεο – δηακεηαθφκηζεο (ports-of-call) θαη ησλ πβξηδηθψλ ιηκαληψλ (hybrid 

ports). Αλαιχνληαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θξνπαδηέξαο ηφζν ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ 

Καλαδά φζν θαη ζηελ Δπξψπε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη πεξηγξάθεηαη ε θξνπαδηέξα ζε παγθφζκην επίπεδν, ε θξνπαδηέξα ζε 

Δπξψπε θαη Μεζφγεην θαη ε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα. ην ίδην θεθάιαην, 

πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ηφζν ζην παξειζφλ φζν 

θαη ζην παξφλ, βαζηζκέλα ζηε Γηεζλή Έλσζε Γξακκψλ Κξνπαδηέξαο. Οη επηβηβάζεηο 

ζηα ιηκάληα αιιά θαη νη επηζθέςεηο ζηα επξσπατθά ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call) 

είλαη επίζεο θχξηα ζεκεία ζηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ. ηε ζπλέρεηα, 
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γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ άξζε ηνπ θακπνηάδ ζηελ ειιεληθή θξνπαδηέξα θαη 

πεξηγξάθεηαη ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην απηήο. 

ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχεηαη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ηνπ θιάδνπ ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ε νηθνλνκηθή επίπησζή ηνπ. Αλαιχνληαη νη άκεζεο, έκκεζεο θαη 

πξνθαινχκελεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη πεξηγξάθνληαη κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

νη ζπλνιηθέο θαη νη άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ 

Δπξψπε απφ ην 2009 έσο θαη ην 2013. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθνληαη νη δείθηεο νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ (Γείθηεο ηνπξηζηηθνχ κεξηδίνπ 

ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο ζην ΑΔΠ θαη ζην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο, 

δείθηεο δεκηνπξγίαο πεξηθεξεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο θαη ν 

δείθηεο πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο), ηα νηθνλνκεηξηθά 

κνληέια, ηα κνληέια πνιιαπιαζηαζηψλ, ε αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο (cost – 

benefit analysis), ε κέζνδνο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, ε κέζνδνο εηζξνψλ – 

εθξνψλ (input – output analysis), ην κνληέιν SAM (Social Accounting Matrix) θαη ν 

Γνξπθνξηθφο Λνγαξηαζκφο Σνπξηζκνχ (Tourism Satellite Account). 

ην δεχηεξν κέξνο αλαιχεηαη ε κεζνδνινγηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. ην ηέηαξην θεθάιαην αθνινπζεί ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

πεξηγξάθεηαη ε δεπηεξνγελήο αιιά θαη ε πξσηνγελήο έξεπλα θαη ε επηινγή κεζφδνπ 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη 

δεηγκαηνιεςίαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

(logistic regression) ε νπνία θαη αθνινπζήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο. Αθνινπζεί ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πεξηγξάθνληαο ην εξεπλεηηθφ 

δείγκα, ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ έξεπλα.  

ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

μεθηλψληαο κε ην πξνθίι ησλ επηβαηψλ θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αιιά θαη ην 

πξνθίι ηνπ ηαμηδηνχ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη έιεγρνη αλεμαξηεζίαο (ρ
2
) γηα λα 

εμαθξηβσζεί πνηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην 

παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

θηλήηξσλ θαη νη αλάινγεο ζπζρεηίζεηο ηφζν γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο φζν θαη γηα 

ην θάζε ηαμίδη ρσξηζηά (3κεξε θαη 8κεξε θξνπαδηέξα). Σέινο, αλαιχνληαη ηα 

ζηαηηζηηθά κνληέια πξφβιεςεο θαη θαηαιήγνπκε ζην βέιηηζην ηειηθφ ζηαηηζηηθφ 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  12 
 

κνληέιν πξφβιεςεο κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ επηζπκία δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. 

Σέινο, ζην έθην θεθάιαην εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη γεληθέο 

δηαπηζηψζεηο, φπσο επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο 

ζηελ Διιάδα. 
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Α΄ ΜΔΡΟ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

1.1 Οξηζκόο - Έλλνηεο 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ζεκαληηθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη απηφ θπξίσο 

ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη. ε πνιιέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο 

επξσπατθήο ηζηνξίαο, φπσο ζηνπο Κιαζζηθνχο ρξφλνπο, ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία 

θαη ζην Μεζαίσλα, ζπλαληνχκε κεηαθηλήζεηο πνιηηψλ, φρη κφλν γηα εκπνξηθνχο 

ιφγνπο αιιά θαη γηα κνξθσηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο θαη ιφγνπο αλαςπρήο. Ζ ζχγρξνλε 

κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ εκθαλίδεηαη κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, κε ηα πξψηα 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, φπνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπ ειεχζεξνπ 

αγαζνχ πεξηήγεζεο ζε νηθνλνκηθφ αγαζφ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ην πξψην ηνπξηζηηθφ 

παθέην απφ ηνλ Σφκαο Κνπθ.  

Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ν ηνπξηζκφο θαη νη κνξθέο ηνπ βξίζθνπλ 

πξφζθνξν έδαθνο γηα αλάπηπμε. Ζ πεξίνδνο απηή επλνεί ηελ εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα εηξεληθή πεξίνδν, φπνπ ν άλζξσπνο θαιχπηεη ηηο βαζηθέο ηνπ 

αλάγθεο (ηξνθή, έλδπζε, ζηέγε) θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα αζρνιεζεί θαη κε ηελ 

αλάγθε ηνπ γηα ηνπξηζκφ (Ζγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο θαη Λχηξαο, 1999). 

χκθσλα κε ηνλ Λαγφ (2005) ηνπξηζκφο απνηειεί πιένλ κηα καδηθή θνηλσληθή 

εθδήισζε κε αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. ήκεξα απνηειεί κηα βηνκεραλνπνηεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αλαρζεί ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

αιιά θαη ζε θχξηα πεγή απφθηεζεο ζπλαιιάγκαηνο (Ζγνπκελάθεο, 1999). Οη Λαγφο 

θαη Ληαξγθφβαο (2003) ηνλ θαηεγνξηνπνηνχλ ζε ηξεηο γεληθέο κνξθέο. Σν καδηθφ 

ηνπξηζκφ, πνπ είλαη ε παξαδνζηαθή αγνξά δηαθνπψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ αλαδεηνχλ μεθνχξαζε θαη δηαζθέδαζε. Σνλ 

ηνπξηζκφ ησλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πιήζνο επηκέξνπο 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ (Π.ρ. θπζηνιαηξία, πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα θ.ιπ.). ηέινο, ηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πιήζνο επηκέξνπο κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 
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ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ν αγξνηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο ππαίζξνπ, ν 

αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ν νξεηλφο 

ηνπξηζκφο, ν νηθνηνπξηζκφο, ν ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, ν νξεηβαηηθφο ηνπξηζκφο, ν 

ηνπξηζκφο πεξηπέηεηαο θαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο. 

Με ηελ έλλνηα «ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζαιάζζην 

ρψξν κηαο ρψξαο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηνπξηζηψλ (Γηαθνκηράιεο, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Miller θαη Auyong (1991) ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πεξηιακβάλνληαη ε δηακνλή, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα δηαηξνθήο αιιά θαη 

θάζε είδνπο έξγα ππνδνκήο θαη αλσδνκήο
1
. Ο Orams (1999) νξίδεη φηη ν ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ν θαηαλαισηήο λα ηαμηδέςεη καθξηά απφ 

ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ.  

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα, φηαλ αξθεηνί πεξηεγεηέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζαιάζζηα νδφ. Οη πξψηεο νιηθέο λαπιψζεηο ζθαθψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ζεακάησλ αιιά θαη γηα πεξηεγήζεηο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 

ξσκατθή πεξίνδν, ελψ ην Μεζαίσλα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζαιάζζηα νδφο γηα 

ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Ζ Κιενπάηξα ηεο Αηγχπηνπ είλαη γλσζηφ φηη δηέζεηε 

πνιπηειή ζαιακεγφ. Οη Πηνιεκαίνη είραλ πεξίπνπ 800 ζαιακεγά πνιπηειέζηαηα 

πινία θαη κπνξεί λα ζεσξεζνχλ νη πξφδξνκνη ησλ ζχγρξνλσλ ζαιακεγψλ θαη 

ηνπξηζηηθψλ πινίσλ (Μπισλφπνπινο θαη Μνίξα, 2005). 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο
2
. 

χκθσλα κε ηε Θαιάζζηα Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αθηνγξακκή ηεο 

Διιάδαο θηάλεη ηα 13.780 ρικ. πεξηιακβαλνκέλσλ 6.000 λεζηψλ θαη λεζίδσλ, ηα 

νπνία απνηεινχλ πεξίπνπ ηε κηζή έθηαζε ηεο αθηνγξακκήο ηεο ρψξαο. Σν 33% ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ δεη ζε παξάθηηεο πφιεηο ή ρσξηά, ζε απφζηαζε έσο 2 ρικ. απφ 

                                                 
1
 Με ηνλ φξν «αλσδνκή» λνείηαη ην ζχλνιν ησλ θαηαζθεπψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο θαη αγαζά, φπσο μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, θάκπηλγθ, νξεηλά θαηαθχγηα θ.ιπ. γηα 

ηε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε χπαξμε ζεκαληηθήο ππνδνκήο (νδηθφ δίθηπν, αεξνδξφκηα, 

ιηκάληα θ.ιπ.) 
2
 Οη πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη πνπ θάλνπλ δηαθνπέο, επηιέγνπλ ηε ζάιαζζα (63%). Άιινη θχξηνη 

πξννξηζκνί είλαη ηα βνπλά (25%), νη πφιεηο (25%) θαη ε χπαηζξνο (23%). Δπίζεο, ελψ νη νθηψ ζηνπο 

δέθα Έιιελεο επηιέγνπλ ηε ζάιαζζα (θπξίσο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ηνπο), κφλν ηξεηο ζηνπο 

δέθα Φηιαλδνχο θάλνπλ ηελ ίδηα επηινγή. 
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ηε ζάιαζζα. Γεληθά, ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Θενδσξφπνπινο, 1998).   

Ο Hall (2001) αλαθέξεη φηη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο 

δπλακηθφηεξεο κνξθέο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξηζκνχ κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

ηνπξηζηηθέο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ νη νπνίεο ηνλ έρνπλ αλαπηχμεη. Ο ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο απνηειεί κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ ζηελ νπνία ε ζάιαζζα είλαη ην 

θξηηήξην εθείλν πνπ ηνλ δηαθξίλεη θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε κνξθή ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο φξνο «ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο» σο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ παξαπέκπεη 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο ακεζφηεξεο θαη δηαξθέζηεξεο επαθήο ηνπ πεξηεγεηή κε ηε 

ζάιαζζα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ Γηαθνκηράιε (2009) ζηνλ φξν «ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο» κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί θάζε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηδφκελε 

κε ηε ζάιαζζα θαη ηηο αθηέο. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, εθηφο απφ ηε ρξήζε ζθαθψλ 

αλαςπρήο θαη ηηο θξνπαδηέξεο, πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο ην ζαιάζζην ζθη, ηελ ηζηηνζαλίδα, ην ππνβξχρην ςάξεκα, ηηο ππνβξχρηεο 

θαηαδχζεηο, ηελ θνιχκβεζε θαη ηελ πεξηήγεζε ζε ζαιάζζηα πάξθα (Γηαθνκηράιεο, 

2009). 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, φπσο είλαη ε ρξήζε 

ζθαθψλ αλαςπρήο, ε δηελέξγεηα θξνπαδηέξσλ, ε θνιχκβεζε, ε ρξήζε ηαρχπινσλ 

ζθαθψλ , ηα ζαιάζζηα αζιήκαηα, ε θαηάδπζε, ε πεξηήγεζε ζε ζαιάζζηα πάξθα. Ζ 

παξαηήξεζε θαιαηλψλ θαη δειθηληψλ θ.ιπ. (Μπισλφπνπινο θαη Μνίξα, 2005). Ο 

Ζγνπκελάθεο (1997), πξνζδηνξίδεη ην ζαιάζζην ηνπξηζκφ σο ην ζχλνιν ησλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζαιάζζην ρψξν κηαο ρψξαο 

ππνδνρήο ηνπξηζηψλ θαη φρη κφλν. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο είλαη ν ηνπξηζκφο ηνπ 

νπνίνπ ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο είλαη ε ζάιαζζα θαη νη ηνπξίζηεο ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο ελ πισ (θαθηαλάθεο, 2000). 

ηα θχξηα πξντφληα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ εληάζζνληαη ε Κξνπαδηέξα, ε Ηδησηηθή 

Θαιάζζηα Πεξηήγεζε (yachting) αιιά θαη ε Ζκεξήζηα Θαιάζζηα Πεξηήγεζε 

(εκεξήζηεο θξνπαδηέξεο), ε νπνία ζπγθξνηεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Παξάθηηαο 

Σνπξηζηηθήο Ναπηηιίαο.  
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Οη επηδξάζεηο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ εθηείλνληαη ζε πνιιά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο 

(Orams, 1999). Ο Miller (1993), ηνλίδεη φηη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδξάζεσλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο λεζησηηθνχο θαη 

παξάθηηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, εθεί φπνπ ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ίζσο θαη λα 

απνηειεί ηελ θπξηφηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ, έρεη ζεκεηψζεη 

ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνληαο εμειηρζεί ζε κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ 

Διιάδα ζηε δεθαεηία ην 1960 θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εμειίζζεηαη κε γνξγνχο 

ξπζκνχο (Γηαθνκηράιεο, 2009). Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα νη 

κνξθέο ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ε Κξνπαδηεξνπινΐα, ε 

Ηδησηηθή Θαιάζζηα Πεξηήγεζε θαη ε Παξάθηηα Σνπξηζηηθή Ναπηηιία.  

Σα ειιεληθά ιηκάληα απνηεινχλ ηνλ θχξην πξννξηζκφ γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ θξνπαδηέξαο. Τπάξρνπλ θαη άιια πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ε Διιάδα 

απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ πξννξηζκφ καδί κε ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο 

Κχπξνπ ή ηεο Αηγχπηνπ (Γηαθνκηράιεο, 2009). Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη 

ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο, ηελ παξάθηηα ηνπξηζηηθή λαπηηιία θαη ηελ ηδησηηθή 

ζαιάζζηα πεξηήγεζε. Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο απνηειείηαη απφ θξνπαδηεξφπινηα, ηα 

νπνία δηεμάγνπλ δηεζλή θαη ηνπηθά ηαμίδηα. Ζ παξάθηηα ηνπξηζηηθή λαπηηιία 

πεξηιακβάλεη ηα εκεξφπινηα θαη ηέινο ε ηδησηηθή ζαιάζζηα πεξηήγεζε πεξηιακβάλεη 

ηα motor yachts
3
, ηα sailing yachts, ηα motor sailers θαη ηα ηζηηνθφξα (bareboats) 

(Γηαθνκηράιεο, 2006). 

Δηδηθά θαηαιχκαηα θαη ηαπηφρξνλα κεηαθνξηθά κέζα ζην ζαιάζζην ηνπξηζκφ είλαη 

ηα επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά πινία θαη πινηάξηα θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα. 

Σνπξηζηηθφ πινίν ή πινηάξην, ζχκθσλα κε ην Ν. 438/76, είλαη «θάζε ζθάθνο, πνπ 

κπνξεί λα θηλεζεί απηνδχλακα ζηε ζάιαζζα, κε ή ρσξίο ζαιάκνπο ελδηαίηεζεο θαη 

δηαλπθηέξεπζεο (Γειαδή «ζαιακεγφ» ή φρη), πνπ ιφγσ ηεο ελ γέλεη θαηαζθεπήο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε πιφσλ ζαιάζζηαο αλαςπρήο θαη 

πεξηήγεζεο».  

                                                 
3
 Δίλαη επαλδξσκέλα. Σα ηζηηνθφξα λαπιψλνληαη ρσξίο πιήξσκα. 
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Σα επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά πινία εθλαπιψλνληαη κε ηε κνξθή ηεο νιηθήο 

λαχισζεο θαη απηφ απνηειεί ζηνηρείν δηάθξηζεο αλάκεζα ζηα επαγγεικαηηθά 

ηνπξηζηηθά πινία θαη ηα ηνπξηζηηθά πινία αλαςπρήο (θξνπαδηεξφπινηα). Ο 

πξναλαθεξζέλ λφκνο ξπζκίδεη, επηπξφζζεηα, ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ελφο 

ηνπξηζηηθνχ πινίνπ σο επαγγεικαηηθνχ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πινηνθηήηε, ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή είζπξαμε ειάρηζηνπ λαχινπ ζε ζπλάιιαγκα αιιά θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζην ηζφηηκν λφκηζκα ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο 

πινίνπ κε μέλε ζεκαία σο επαγγεικαηηθνχ (Γηαθνκηράιεο, 2006). Δλψ, θαηά θαλφλα, 

ηα επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά πινία έρνπλ Διιεληθή ζεκαία, κεηά ηελ άξζε ηνπ 

cabotage (Ν. 2932/2001) είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε πινίνπ κε μέλε ζεκαία σο 

επαγγεικαηηθνχ.  

Βάζεη ηνπ Ν. 2743/99 ην πινίν αλαςπρήο είλαη θάζε ζθάθνο νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ 

επηά κέηξσλ, ην νπνίν είηε δηαζέηεη ρψξνπο ελδηαίηεζεο είηε φρη θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή 

θαη πεξηήγεζεο. Χο επαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο νξίδεηαη ην πινίν εθείλν πνπ έρεη 

ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα κέρξη θαη ζαξάληα ελλέα επηβαηψλ θαη δηαζέηεη ρψξνπο 

ελδηαίηεζεο θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ 

αλαςπρήο ή θαη πεξηήγεζεο κε νιηθή λαχισζε. Ηζηηνθφξν επαγγεικαηηθφ πινίν 

αλαςπρήο είλαη ην πινίν εθείλν πνπ δηαζέηεη επαξθή ηζηηνθνξία σο θχξην κέζν 

πξφσζεο θαη θέξεη βνεζεηηθφ θηλεηήξα πξφσζεο. Μεραλνθίλεην επαγγεικαηηθφ 

πινίν αλαςπρήο ην νπνίν δηαζέηεη κεραλή σο θχξην κέζν πξφσζεο γηα λαπζηπινΐα 

θαη βνεζεηηθφ κέζν πξφσζεο εάλ απηφ απαηηείηαη. Σέινο, ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο 

ην νπνίν δελ είλαη επαγγεικαηηθφ (Γηαθνκηράιεο, 2006). Σα θξνπαδηεξφπινηα 

δηέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ θαη ην Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ 

Γίθαην πεξί παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Πξαγκαηνπνηνχλ 

θξνπαδηέξεο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ νκάδεο ηνπξηζηψλ θαηαβάιινληαο θάπνην αληίηηκν, 

ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη έλα παθέην ππεξεζηψλ, φπσο κεηαθνξά, γεχκαηα, 

δηαζθέδαζε, εθδξνκέο. 

χκθσλα κε ηνπο Γηαλλαθνχξε θαη Κνπθνβίλε (1998), ηα ηνπξηζηηθά πινία πνπ 

εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο θαη φηαλ απνδεδεηγκέλα πξνζεγγίδνπλ μέλν ιηκάλη, 

απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. Σα ηνπξηζηηθά πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο 

ρσξίο λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζε μέλν ιηκάλη, δηθαηνχληαη πνζνζηφ 
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έθπησζεο Φ.Π.Α. 60%.  Σα ηνπξηζηηθά πινία πνπ αλαρσξνχλ απφ ειιεληθφ ιηκάλη 

θαη εθηεινχλ πιφεο κεγάιεο αθηνπινΐαο ππφθεηληαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο Φ.Π.Α. 

50%. Σα ηνπξηζηηθά πινία πνπ αλαρσξνχλ απφ ειιεληθφ ιηκάλη θαη εθηεινχλ πιφεο 

κηθξήο αθηνπινΐαο ππφθεηληαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο Φ.Π.Α. 40%. Σα ηνπξηζηηθά 

πινία πνπ εθηεινχλ πιφεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ππφθεηληαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο 

Φ.Π.Α. 8%. 

1.2  Μνξθέο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ 

 

χκθσλα κε ηνπο Μπισλφπνπιν θαη Μνίξα (2005), ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζηνλ παξάθηην ηνπξηζκφο, ηνλ ππνβξχρην ηνπξηζκφ, ην ζαιάζζην ηνπξηζκφ θχζεο, ην 

ζαιάζζην αιηεπηηθφ ηνπξηζκφ, ην ζαιάζζην πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, ην yachting θαη ηελ 

θξνπαδηέξα.  

1.2.1 Παξάθηηνο ηνπξηζκόο 

Ζ κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηα φξηα ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ήιηνο, παξαιίεο, ηνπία, 

βηνπνηθηιφηεηα, ζαιαζζηλή ηξνθή θαη ππνδνκέο κεηαθνξψλ. Έηζη, έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξεο θαη πνηθίιεο θεξδνθφξεο ππεξεζίεο ζε πνιινχο παξάθηηνπο πξννξηζκνχο 

φπσο, πιαδ, θαηαδχζεηο, ηαμίδηα κε ζθάθε, εθδξνκέο γηα παξαθνινχζεζε πνπιηψλ, 

εζηηαηφξηα αιιά θαη ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (Γηαθνκηράιεο, 2006).  

Οη ξίδεο ηνπ παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ ζπλαληψληαη ζηηο Ρσκατθέο επνρέο φηαλ ρηίζηεθαλ 

νη πξψηεο βίιεο ζην Νφηην ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ Απέλληλα. ηνπο αηψλεο πνπ 

αθνινχζεζαλ, θπξίσο απφ ηα κηζά ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ν παξάθηηνο ηνπξηζκφο ζρεηηδφηαλ 

κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζάιαζζαο. Ο ήιηνο, ε ζάιαζζα θαη ε 

άκκνο ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ κέρξη 

θαη ζήκεξα, εηδηθά απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ.   

Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζε παξάθηηεο δψλεο φζν 

θαη ζε λεξά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε μελνδνρείσλ, θαηαιπκάησλ, 

εζηηαηνξίσλ θ.ιπ. θαη ππνζηεξίδνπλ ππνδνκέο φπσο, ιηκάληα, καξίλεο, θαηαζηήκαηα 

θαηάδπζεο θ.ιπ. Ο παξάθηηνο ηνπξηζκφο βαζίδεηαη ζε θπζηθέο (θιίκα, ηνπία, 

νηθνζχζηεκα) θαη πνιηηηζηηθέο (ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηέρλεο θαη, 
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παξαδφζεηο) πεγέο. Πεξηθιείεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη εηδηθέο ζπλζήθεο (United Nations Environment 

Programme, 2009).  

Ο παξάθηηνο ηνπξηζκφο ζηελ Δπξψπε πήξε ηε κνξθή ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηα 

κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη θαηέζηε πξνζηηφο ζρεδφλ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε. Ζ κνξθή 

απηή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε γίλεηαη νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθή, θαζψο νη 

ηνπξίζηεο αλαδεηνχλ πεξηζζφηεξε πνηφηεηα κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή.  

Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ μεξά, ηφηε 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπξηζκφ παξαιίαο θαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ είλαη ην 

ςάξεκα απφ ηελ αθηή, ην πεξπάηεκα ζηελ παξαιία, ε ειηνζεξαπεία, ε παξαηήξεζε 

ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ, ε απφιαπζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θ.ιπ. Δλψ, φηαλ 

νη δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζαιάζζην ρψξν ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηνπξηζκφ φξκνπ, θαηά ηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο, φπσο είλαη νη θφιπνη θαη νη φξκνη. Οη θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ φξκνπ είλαη ε θνιχκβεζε, ην ζαιάζζην ζθη, ην 

surfing, ην windsurfing, ην θαλφ θαη θαγηάθ θ.ιπ. (Λχηξαο, 2002). 

1.2.2 Τπνβξύρηνο ή Καηαδπηηθόο Σνπξηζκόο 

χκθσλα κε ηνπο Μπισλφπνπιν θαη Μνίξα (2005) ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

αλαπηπρζεί πνιχ ν ππνβξχρηνο ηνπξηζκφο ή αιιηψο θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, σο 

απνηέιεζκα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αλζξψπνπ λα εμεξεπλήζεη ηνλ ππνβξχρην θφζκν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη θαηάδπζεο, φπσο είλαη ε ειεχζεξε θαηάδπζε, ε 

θαηάδπζε κε αλαπλεπζηήξα, κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή αιιά θαη κε απηφλνκε 

αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή.  

Σα νθέιε γηα ηελ Διιάδα απφ ηνλ ππνβξχρην ηνπξηζκφ είλαη πνιιαπιά. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηάδπζεο γίλεηαη φιν ην ρξφλν θαη απνηειεί κηα λέα αγνξά, γηαηί 

ζπλδπάδεηαη κε έλα λέν ηνπξηζηηθφ πξντφλ γηα ηελ Διιάδα, ην νπνίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο απηφλνκν πξντφλ φζν θαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ. ην πιαίζην 

ηεο αλάδεημεο ηεο Διιάδαο σο δηεζλνχο θαηαδπηηθνχ πξννξηζκνχ πξνβάιινληαη φιεο 

νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηάδπζε (Γξνζφπνπινο, 2011).  
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Πάλσ απφ 15.000 λαπάγηα βξίζθνληαη ζηνλ ειιεληθφ βπζφ απφ ηα νπνία ηα 1.500 

είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλα. Ζ θαηάδπζε ζηελ Διιάδα είλαη θζελφηεξε έσο θαη 

30% απφ φ,ηη ζε Μάιηα, Κξναηία, Ηηαιία, Σνπξθία θαη Κχπξν. ηελ Δπξψπε 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 3,5 εθαη. δχηεο απφ ηνπο νπνίνπο πάλσ απφ 800.000 

πξαγκαηνπνηνχλ θάζε ρξφλν ηνπιάρηζηνλ έλα θαηαδπηηθφ ηαμίδη ζε θάπνηνλ 

πξννξηζκφ. Οη δχηεο απηνί θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχλ 10 δηαλπθηεξεχζεηο θαη 

νδεχνπλ γηα ηελ θαηάδπζε πάλσ απφ 1,4 δηο επξψ εηεζίσο θαη παξάιιεια μνδεχνληαη 

πεξίπνπ επηπιένλ 520 εθαη. επξψ ζε έκκεζα ηαμίδηα. Ζ Ηζπαλία, ε Μάιηα, ε Κχπξνο 

θαη ε Δξπζξά Θάιαζζα απνηεινχλ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο πξννξηζκνχο, ελψ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία αχμεζε ηεο κνξθήο απηήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Κξναηία θαη Σνπξθία. 

Ο ππνβξχρηνο (ή θαηαδπηηθφο) ηνπξηζκφο θαηαγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε 

Μαγλεζία θαη ηα λεζηά ηεο ην 2011, θαζψο εθεί θηινμελείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Διιάδαο θαη ππάξρεη έληνλε ππνβξχρηα δσή (Κηζζάβνπ, 

2011). Υψξεο φπσο νη Μαιδίβεο δνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ππνβξχρην ηνπξηζκφ, 

ελψ άιιεο πεξηνρέο φπσο ε Σνπξθία, ε Μάιηα, ε Ηζπαλία, ε Αίγππηνο, ε Καξατβηθή 

ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία 

θαηαδπηηθψλ θέληξσλ.   

Οη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ππνβξχρηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη ηεξάζηηεο 

θαη ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κία αζθαιήο ρψξα, 

κέινο ηεο Δ.Δ., πνπ δηαζέηεη ην ίδην λφκηζκα κε ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, κε 

νινθιεξσκέλεο ππνδνκέο, άξηζηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δηαπγή θαη δεζηά λεξά θαη 

κεγάιε πνηθηιία ζαιάζζηαο δσήο. 

1.2.3 Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο θύζεο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο κνξθήο απηήο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε παξαηήξεζε πνπιηψλ, 

πνιηθψλ αξθνχδσλ αιιά θαη θαιαηλψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Αξθηηθή. Ζ ηδέα 

κεηάβαζεο ζε ρψξνπο δηαβίσζεο άγξησλ δψσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο γηα 

ιφγνπο αλαςπρήο, απνηειεί έλαλ ηξφπν πξνζέιθπζεο ηνπξηζκνχ (Shackley, 1996). Ο 

ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θχζεο ζπλδέεηαη κε ηελ απφιαπζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ζεσξείηαη ππνθαηεγνξία ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο Μπισλφπνπιν θαη 

Μνίξα (2005) ππάξρνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπσο ζαιάζζηα πάξθα, 
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πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη δηάθνξα θπζηθά θαηαθχγηα. Ζ Διιάδα δηαζέηεη δχν 

ζαιάζζηα πάξθα, ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ θαη ην Θαιάζζην Πάξθν 

πνξάδσλ.    

1.2.4 Θαιάζζηνο Αιηεπηηθόο Σνπξηζκόο 

Ο ζαιάζζηνο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ζηε θηινμελία αηφκσλ ζε επαγγεικαηηθά 

αιηεπηηθά ζθάθε κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, ηελ επίδεημε αιηεπηηθψλ κεζφδσλ, ηε ζίηηζε 

θαη ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία. Ο 

ζαιάζζηνο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο αιηείο θαη ηαπηφρξνλα είλαη πφινο έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. 

χκθσλα κε ηνπο Cordell et al. (1999) ε αιηεία γηα ιφγνπο αλαςπρήο απνηειεί κηα 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο 

δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Σν ηηαιηθφ αιηεπηηθφ κνληέιν ζεσξείηαη ην πην νινθιεξσκέλν, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ κε επαγγεικαηηθά ζθάθε θαηά κήθνο ησλ 

αθηψλ, δηαλπθηέξεπζε πάλσ ζην ζθάθνο αιιά θαη ζπκκεηνρή ζηηο αιηεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Cordell et al., 1999). 

1.2.5 Θαιάζζηνο Πνιηηηζηηθόο Σνπξηζκόο 

Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ λνείηαη ε πεξηήγεζε ζηελ πλεπκαηηθή 

θαη θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά ελφο ηφπνπ θαη φηαλ κηιάκε γηα πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ δεκηνπξγεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαιιηηερληθφ, ζξεζθεπηηθφ, αξραηνινγηθφ αιιά θαη επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ. Ζ Μνίξα (2000) αλαθέξεη φηη έρεη παξαηεξεζεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε λαπηηθή θιεξνλνκηά, ηεο νπνίαο ε δηαθχιαμε, ε δηάζσζε θαη ε ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή επηρεηξείηαη απφ πνιιά πνιηηηζκηθά ζρήκαηα, φπσο είλαη ηα πινία - κνπζεία, 

ηα ιηκάληα - κνπζεία, ηα κνπζεία λαππεγηθήο ηέρλεο αιιά θαη ηα λαπηηθά κνπζεία. 

Σα πινία - κνπζεία είλαη πινία πνπ είηε έρνπλ δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξν ξφιν ζε 

θάπνηα ηζηνξηθή ζηηγκή (Π.ρ. Αβέξσθ) είηε απνηεινχλ δσληαλά κλεκεία λαππεγηθήο 

ηέρλεο. Σα ιηκάληα - κνπζεία απνηεινχλ αλνηρηνχο ρψξνπο πνιηηηζκνχ φπνπ ν 

ηνπξίζηαο κπνξεί λα δεη αληηθείκελα αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο λαπηηθήο παξάδνζεο. 

Σα κνπζεία λαππεγηθήο ηέρλεο παξνπζηάδνπλ ζην θνηλφ παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο 

λαππεγηθήο ηέρλεο ζε λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σέινο, ηα λαπηηθά κνπζεία 
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πηνζεηνχλ πξαθηηθέο, φπσο ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηειερεηξηζκνχ αληηγξάθσλ παιαηψλ ζθαθψλ, ρεηξηζκφ πεξηζθφπηνπ ππνβξπρίνπ θ.ιπ.  

1.2.6 Yachting (Ηδησηηθή Θαιάζζηα Πεξηήγεζε) 

Yachting είλαη ε ζαιάζζηα ηδησηηθή πεξηήγεζε, ηεο νπνίαο θχξην πξντφλ είλαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ αλαςπρήο. Ζ επίδξαζε ηνπ yachting έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθφ, 

δεκνζηνλνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα, ε 

δεκνζηνλνκηθή αθνξά ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο απφ ηνπηθνχο θαη κε ρξήζηεο ηνπ 

ιηκαληνχ αιιά θαη απφ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ θαη ε νηθνλνκηθή επίδξαζε 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ηε δεκηνπξγία λένπ 

εηζνδήκαηνο, ηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εηζθνξάο ζπλαιιάγκαηνο. Οη 

ππνδνκέο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηνπ yachting αιιά 

θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.  

Ο Γηαθνκηράιεο (2006) αλαθέξεη φηη κε ηνλ φξν ηδησηηθή ζαιάζζηα πεξηήγεζε 

(yachting) ελλννχκε ηελ εθκίζζσζε ζθάθνπο κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο 

ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο φζν θαη σο κέζν κεηαθίλεζεο, απφ κηα νκάδα 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ απφ θνηλνχ ην 

πξφγξακκα ηεο ζαιάζζηαο πεξηήγεζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή ηνπο. 

Σα πινία αλαςπρήο, ηα ηζηηνθφξα θαη νη ζαιακεγνί είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη ηνπξίζηεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ηαμίδη αλαςπρήο ζηε ζάιαζζα. 

Οη Ζγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο θαη Λχηξαο (1999) αλαθέξνπλ φηη ε λαχισζε ζθαθψλ 

αλαςπρήο θάζε είδνπο, ζεσξείηαη ε πην παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαγκαηνθφξα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ κνξθή απηή ηνπξηζκνχ απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε πειαηεία πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε δήηεζε ηνπ 

πξντφληνο παξνπζηάδεη δηεζλψο ζεκαληηθή αχμεζε (Hall, 2001). 

Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ζθαθψλ είλαη ηα ηζηηνθφξα (sail boats) θαη ηα 

κεραλνθίλεηα (motor boats). Σα ακηγψο ηζηηνθφξα απνηεινχλ ην 90% ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηφινπ αλαςπρήο θαη ην ππφινηπν 10% απνηεινχλ ηα κεραλνθίλεηα 

θαη ηα ηζηηνθφξα - κεραλνθίλεηα. Σέινο, ε Κξηζάξα (2006) αλαθέξεη φηη ην yachting 

δηαθξίλεηαη ζε yachting κε ηδηφθηεην ζθάθνο, φπνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζαιακεγνχ 

ζθάθνπο πξαγκαηνπνηεί ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη ζε yachting κε 
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επαγγεικαηηθφ ζθάθνο, φπνπ ππάξρεη λαχισζε επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο 

θαη ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε λαχισζε ζθάθνπο κε πιήξσκα θαη ζηε λαχισζε ζθάθνπο 

ρσξίο πιήξσκα. 

1.2.7 Κξνπαδηέξα 

Ζ ηδέα ηνπ λα ηαμηδεχεη θάπνηνο κε πινίν γηα ιφγνπο αλαςπρήο μεθίλεζε ην 1835. Ζ 

πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηεο θξνπαδηεξνπινΐαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 

1960 κε ην θξνπαδηεξφπινην λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Ζ θξνπαδηέξα αξρίδεη λα γίλεηαη έλα καδηθφ 

πξντφλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 απεπζπλφκελν ζε πειάηεο αλψηεξνπ θαη κεζαίνπ 

εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ. Ζ Μνίξα (2001) ηνλίδεη φηη ε αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο 

ππήξμε έλαο απφ ηνπο ηαρχηαηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Σν ζχγρξνλν 

θξνπαδηεξφπινην κεηαηξέπεηαη ζε πισηφ ζέξεηξν παξέρνληαο ππεξεζίεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηε ζπκβαηηθή μελνδνρεηαθή ιεηηνπξγία.   

Ο αληαγσληζκφο ζηελ θξνπαδηέξα είλαη πιένλ έληνλνο θαη πνιιέο εηαηξείεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ο πην δεκνθηιήο πξννξηζκφο γηα 

θξνπαδηέξα είλαη ε Καξατβηθή κε ην ιηκάλη ηνπ Ματάκη λα ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν 

ιηκάλη παγθνζκίσο ζηελ ππνδνρή θξνπαδηεξφπινησλ (Pattullo, 1996). Οη θξνπαδηέξεο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξηήκεξεο, κηθξήο δηάξθεηαο, δηάξθεηαο 8 - 14 εκεξψλ θαη 

καθξάο δηάξθεηαο ππεξβαίλνληαο ηηο 15 κέξεο. 

Οη ηξηήκεξεο θξνπαδηέξεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο θαη 

ην θξνπαδηεξφπινην πξνζεγγίδεη ηα γεηηνληθά ιηκάληα κηαο ρψξαο. Οη θξνπαδηέξεο 

κηθξήο δηάξθεηαο θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν κηαο εβδνκάδαο θαη ην 

θξνπαδηεξφπινην πξνζεγγίδεη ιηκάληα δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. Οη θξνπαδηέξεο 

δηάξθεηαο 8-14 εκεξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηνλ Δηξεληθφ θαη Αηιαληηθφ 

σθεαλφ θαη ζπρλά είλαη ζεκαηηθέο. Σέινο, ζηηο θξνπαδηέξεο καθξάο δηάξθεηαο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο 15 εκέξεο, ην θξνπαδηεξφπινην πξνζεγγίδεη ιηκάληα δηαθνξεηηθψλ 

επείξσλ (Μπισλφπνπινο θαη Μνίξα, 2005). 
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πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 
ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Έγηλε 

αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο κνξθήο απηήο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο Κιαζζηθνχο 

ρξφλνπο, ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία θαη ζην Μεζαίσλα, φπνπ ζπλαληνχκε 

κεηαθηλήζεηο πνιηηψλ φρη κφλν γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο αιιά θαη γηα κνξθσηηθνχο θαη 

ιφγνπο αλαςπρήο. πλερίδνπκε κε ηελ νπζηαζηηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ άξρηζε 

λα γίλεηαη εκθαλήο κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, φπνπ θαη άξρηζε λα βξίζθεη 

πξφζθνξν έδαθνο πξνο αλάπηπμε. Πιένλ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί κηα καδηθή 

θνηλσληθή εθδήισζε έρνληαο απνθηήζεη αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα. Απνηειεί κία 

βηνκεραλνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη θχξηα πεγή ζπλαιιάγκαηνο γηα ηηο 

ρψξεο πνπ αζρνινχληαη κε απηφλ.   

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ έγηλε αλαθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή ηνπ 

ππφζηαζε, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζαιάζζην ρψξν κηαο ρψξαο 

ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ηνπξηζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ηνπξίζηαο ηαμηδεχεη 

καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο 

δπλακηθφηεξεο κνξθέο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξηζκνχ κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έρεη αλαπηπρζεί. πλεπψο, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

απνηειείηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ζάιαζζα θαη 

ηηο αθηέο. ηα θχξηα πξντφληα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ εληάζζνληαη ε θξνπαδηέξα, 

γηα ηελ νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ε ηδησηηθή 

ζαιάζζηα πεξηήγεζε (yachting) αιιά θαη ε εκεξήζηα ζαιάζζηα πεξηήγεζε 

(εκεξήζηεο θξνπαδηέξεο). 

ηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθαλ νη κνξθέο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο είλαη ν 

παξάθηηνο ηνπξηζκφο, ν ππνβξχρηνο ή θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζαιάζζηνο 

ηνπξηζκφο θχζεο, ν ζαιάζζηνο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζαιάζζηνο πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο, ε ηδησηηθή ζαιάζζηα πεξηήγεζε θαη ηέινο ε θξνπαδηέξα. Ο παξάθηηνο 

ηνπξηζκφο βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ρεξζαίνπ 

θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη ξίδεο ηνπ ζπλαληψληαη ζηηο Ρσκατθέο επνρέο. 

ηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ, θπξίσο απφ ηα κηζά ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ε κνξθή απηή 

ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ζρεηηδφηαλ κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ήιηνπ θαη 
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ηεο ζάιαζζαο. Ο παξάθηηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζε 

παξάθηηεο δψλεο φζν θαη ζε λεξά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε μελνδνρείσλ, 

θαηαιπκάησλ, εζηηαηνξίσλ θαη ππνζηεξίδνπλ ππνδνκέο φπσο ιηκάληα, καξίλεο, 

θαηαζηήκαηα θαηάδπζεο θιπ. Ο παξάθηηνο ηνπξηζκφο πήξε ηε κνξθή ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη θαηέζηε πξνζηηφο ζρεδφλ γηα ηνλ 

νπνηνλδήπνηε.  

Ο ππνβξχρηνο ή θαηαδπηηθφο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα σο 

απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο ηνπ αλζξψπνπ λα εμεξεπλήζεη ηνλ ππνβξχρην θφζκν. Οη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θαηαδπηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηελ Διιάδα είλαη ηεξάζηηεο κε 

πνιιά πιενλεθηήκαηα. Όζνλ αθνξά ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ θχζεο, απηφο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε πνπιηψλ, πνιηθψλ αξθνχδσλ αιιά θαη θαιαηλψλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζηελ Αξθηηθή. Ο ζαιάζζηνο αιηεπηηθφο ηνπξηζκφο αθνξά ζηε θηινμελία 

αηφκσλ ζε επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, ηελ επίδεημε 

αιηεπηηθψλ κεζφδσλ, ηε ζίηηζε θαη ηελ παξνρή ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αιηεία. Απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηνπο αιηείο θαη ηαπηφρξνλα είλαη πφινο έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο.  

Ο ζαιάζζηνο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε πεξηήγεζε ζηελ πλεπκαηηθή θαη 

θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά ελφο ηφπνπ, ελλνψληαο ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ 

δεκηνπξγεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαιιηηερληθφ, ζξεζθεπηηθφ, αξραηνινγηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. Ζ ηδησηηθή ζαιάζζηα πεξηήγεζε, ή αιιηψο φπσο είλαη 

επξέσο γλσζηφ yachting, έρεη σο θχξην πξντφλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαςπρήο. Ο 

φξνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκίζζσζε ζθάθνπο κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν 

σο ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο φζν θαη σο κέζν κεηαθίλεζεο απφ κηα νκάδα 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ απφ θνηλνχ ην 

πξφγξακκα ηεο ζαιάζζηαο πεξηήγεζήο ηνπο, κε ζθνπφ πάληα ηελ αλαςπρή ηνπο. Σα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα ηαμίδη 

αλαςπρήο είλαη ηα ηζηηνθφξα θαη νη ζαιακεγνί. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ θξνπαδηέξα, 

αλαθέξνπκε φηη ε ηδέα ηνπ λα ηαμηδεχεη θάπνηνο κε πινίν μεθίλεζε ην 1835 θαη ε 

πξψηε θάζε ηεο θξνπαδηεξνπινΐαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ην 

θξνπαδηεξφπινην λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο παξνρήο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Καηά ην 1990 ε θξνπαδηέξα, πιένλ, αξρίδεη λα γίλεηαη έλα καδηθφ 

πξντφλ απεπζπλφκελν ζε πειάηεο αλψηεξνπ θαη κεζαίνπ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ.  
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Πιένλ, ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο θαη πην δεκνθηιήο πξννξηζκφο αλαδεηθλχεηαη ε 

Καξατβηθή, κε ην ιηκάλη ηνπ Ματάκη λα ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη παγθνζκίσο 

ζηελ ππνδνρή θξνπαδηεξφπινησλ. Πεξηζζφηεξα γηα ηελ θξνπαδηέξα ζα αλαιχζνπκε 

ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 

2.1 Οξηζκόο - Έλλνηεο 

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ δηεζλψο (Hobson, 1993; Peisley, 1995). Με ηνλ φξν 

«ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο» λνείηαη ε επηινγή ελφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ πινίνπ 

ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο αιιά θαη σο 

κέζν κεηαθίλεζεο (Γηαθνκηράιεο, 2009). Ζ θξνπαδηέξα είλαη έλα θπθιηθφ 

πεξηεγεηηθφ ηαμίδη ην νπνίν εθηειείηαη απφ έλα επηβαηεγφ πινίν κεηαμχ ελφο θχξηνπ 

ιηκαληνχ, ην ιεγφκελν home-port, απφ ην νπνίν μεθηλάεη θαη ζην νπνίν επηζηξέθεη ην 

πινίν θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ άιισλ ιηκαληψλ πνπ απηφ 

επηζθέπηεηαη (ports-of-call), κε ζθνπφ ηε ζαιάζζηα πεξηήγεζε θαη ηελ αλαςπρή ησλ 

επηβαηψλ πνπ κεηαθέξεη.  

Ο Diakomihalis (2007) αλαθέξεη φηη ν φξνο «ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ πινίνπ, 

ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο φζν θαη 

σο έλα κέζν κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα απφ έλαλ 

κεκνλσκέλν ηνπξίζηα, ν νπνίνο ζπκθσλεί γηα ηελ έληαμε ηνπ ζε έλα θνηλφ 

πεξηβάιινλ κε κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θνηλφ πξφγξακκα ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηνδείαο κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή. Σν θξνπαδηεξφπινην πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε κεγάιν αξηζκφ ηνπξηζηψλ λα επηζθεθζνχλ κεγάια ιηκάληα θαη λα 

αλαθαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο (Sambracos and Papadopoulou, 2013). 

Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ηειηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν έρεη 

πξνεηνηκαζηεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δήηεζεο απφ κηα ηαμηδησηηθή ππεξεζία, έρεη 

πξνσζεζεί θαηάιιεια θαη έρεη αγνξαζηεί απφ ηνλ θαηαλαισηή ζε κηα ηηκή ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε κεηαθίλεζε, ηε δηακνλή, ηελ ςπραγσγία θαη ηε δηαηξνθή 

(Βαξβαξέζνο, 2000). Οη πειάηεο - ηνπξίζηεο δελ αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

νξγάλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ απηνχ. 

Ζ θξνπαδηέξα απνηειείηαη απφ πιηθά θαη άπια αγαζά. Σν πιηθφ κέξνο είλαη ην 

θαγεηφ, ην πνηφ, ηα δηάθνξα πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν επηβάηεο γηα ηελ 
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θαζαξηφηεηά ηνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ ηνπ πξνζθεξζεί σο κέξνο ηεο ηηκήο. Σν 

άπιν κέξνο πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή ηνπ επηβάηε πάλσ ζην πινίν, ηελ επίζθεςή ηνπ 

ζηα ιηκάληα θαη ηελ ςπραγσγία. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ ηεο θξνπαδηέξαο 

είλαη ην ίδην ην θξνπαδηεξφπινην αιιά θαη νη δηάθνξεο ηνπξηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ. Δπίζεο, ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ 

απνηεινχλ νη ιηκέλεο επίζθεςεο (ports-of-call) θαη ηα δηάθνξα γεσγξαθηθά ζεκεία ηα 

νπνία επηζθέπηεηαη ν ηνπξίζηαο θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θξνπαδηέξαο 

(εξέκειεο, 2007). 

2.2  Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαθηλήζεηο πνιηηψλ, γηα ιφγνπο εκπνξηθνχο αιιά θαη αλαςπρήο. Μεηά ηε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε ζχγρξνλε κνξθή ηνπξηζκνχ, κε 

ηα πξψηα κέζα κεηαθνξάο, φπσο ηα αηκφπινηα θαη ηνλ ζηδεξφδξνκν. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν, ζπλαληάηαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ απφ ηνλ Σφκαο 

Κνπθ. Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ν ηνπξηζκφο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη 

ζηε βάζε κηαο εηξεληθήο πεξηφδνπ (Hudman and Jackson, 2003). 

Ζ έκπλεπζε ηεο θξνπαδηέξαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο πίζσ ζην 1835 θαη ζηελ εηαηξεία 

Peninsula & Oriental (P&O), κε πξψην πξννξηζκφ ηε Μεζφγεην. Ζ Μεζφγεηνο 

εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πεξηνρέο πξνζέγγηζεο 

θξνπαδηεξφπινησλ καδί κε ηελ Καξατβηθή. Σν 1867 δηεμάγεηαη ε πξψηε 

ππεξαηιαληηθή θξνπαδηέξα κε ην πινίν Quaker City, κε δηαδξνκή απφ ηε Νέα Τφξθε 

πξνο ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, ηελ Αίγππην θαη ηελ Διιάδα. Ο Boyd (2009) ζπκίδεη φηη 

έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία ζξπιηθά ππεξσθεάληα, φπσο ην «Λνπδηηάληα», ην 

«Οιχκπην» θαη ν «Σηηαληθφο» πνπ έδηλαλ ηελ εληχπσζε πισηψλ μελνδνρείσλ. ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

, αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη έλαο ηζρπξφο 

αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Ο ιφγνο ήηαλ ε κεηαλάζηεπζε 

απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα Εειαλδία (Σζάξηαο, 

1996). Οη δπν Παγθφζκηνη Πφιεκνη αλέζηεηιαλ ηε ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ νδψλ γηα 

ηαμίδηα αλαςπρήο κεηαηξέπνληαο ηα κεγάια ππεξσθεάληα ζε πινία κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ θαη ζηξαηησηψλ γηα πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. Μεηά ην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν ε ξνή εχπνξσλ Δπξσπαίσλ ηνπξηζηψλ αιιά θαη εθαηνληάδσλ 
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ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Ακεξηθή κεηαηξάπεθε ζε ξνή Ακεξηθαλψλ ηνπξηζηψλ 

θαη επηρεηξεκαηηψλ πξνο ηελ Δπξψπε (Boyd, 2009). 

Ζ θξνπαδηέξα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ επηβαηεγφ λαπηηιία πνπ έρεη σο απνζηνιή ηε 

ρξήζε ελφο πινίνπ γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. Ζ 

θξνπαδηέξα πξαγκαηνπνηεί θπθιηθά πεξηεγεηηθά ηαμίδηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη 

θαζνξηζκέλν ιηκάλη – πξννξηζκφο δηαθνξεηηθφ απφ ην ιηκάλη – αθεηεξία ηνπ 

ηαμηδηνχ. Ζ Αινπκαλή (2007) αλαθέξεη φηη ε εκπεηξία ζπλίζηαηαη ζην ηαμίδη θαζαπηφ 

θαη ζηηο αλέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ίδην ην πινίν πξνζθέξεη ζηνπο επηβάηεο. 

Ζ πξψηε πηψζε ζηε δήηεζε ππεξαηιαληηθψλ ηαμηδηψλ παξαηεξείηαη ην 1929 θαη 

αηηία ήηαλ ε ηφηε νηθνλνκηθή θξίζε. Έηζη, νη εηαηξείεο αλαγθάδνληαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηε ιχζε ηεο θξνπαδηέξαο. Σν 1959 ν αξηζκφο επηβαηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα έθζαζε ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ. Ζ 

ππεξαηιαληηθή κεηαθίλεζε επηβαηψλ, φκσο, πιήηηεηαη φηαλ ην 1960 ε εηαηξεία Pan 

American πξαγκαηνπνηεί ην πξψην ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη κε αεξνπιάλν ηχπνπ Boeing 

707. ηελ Διιάδα, ην πινίν εκίξακηο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε θξνπαδηέξα ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο 

αιιάδεη κνξθή, θαζψο δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη λέεο εηαηξείεο, φπσο ε 

Costa Lines, ε Lauro Lines θιπ.  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ν ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ηφζν ψζηε κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο καδηθφο θαη πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία. Σελ 

εμέιημε ηνπ ηνπξηζκνχ βνήζεζαλ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, 

ε ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξντφληνο, ε βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε 

άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, νη δηάθνξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, νη 

νξγαληζκνί κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

παξνρέο. 

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ηεο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο, έρεη γίλεη κία απφ ηηο 

ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο βηνκεραλίεο ηνπξηζκνχ. Έρεη ήδε κεηαηξαπεί ζε καδηθή 

αγνξά πνπ ρξεζηκνπνηεί κεγάισλ δηαζηάζεσλ πινία ελ αληηζέζεη κε ηε βηνκεραλία 

ηεο θξνπαδηέξαο ην 1960 (Rodrigue θαη Notteboom, 2012). χκθσλα κε ηνπο Chin 

(2008), Weaver (2005) θαη Wood (2000), ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο έρεη 

κεηαηξαπεί ζε ζχκβνιν παγθνζκηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ φζνλ 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  30 
 

αθνξά ζηελ θάιπςε ηεο αγνξάο, ηηο πξαθηηθέο ηεο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο έρεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφο ν ηχπνο ηνπξηζκφο κπνξεί λα σθειήζεη 

ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θξνπαδηέξα 

κε ην λα βειηηψλεη ην ζπλάιιαγκα, ηνπο θφξνπο, ηελ εξγαζία θαη ηηο εμσηεξηθφηεηεο 

(Seidl, et al., 2006).   

Ο ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο απφ 

ηε λαπηηιία θαη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, ηηο ιηκεληθέο αξρέο, ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο θαη γεληθφηεξα ηηο θαηαζθεπέο πινίσλ. Οη επηδξάζεηο απφ ηε βηνκεραλία 

ηεο θξνπαδηέξαο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα. Τπάξρεη κία αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο αιιειεπηδξά κε ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε θηεκαηηθέο πεξηνπζίεο, κε 

ππεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη κε δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

Δπηπξφζζεηα, αιιειεπηδξά κε ηηο θαηαζθεπέο, ηελ εθπαίδεπζε, ηε γεσξγία, ηε 

δαζνθνκία θαη ην ςάξεκα, ηηο ηέρλεο θαη ηελ αλαςπρή θαη ηνλ ειεθηξηζκφ. Οη 

εηζξνέο λένπ ρξήκαηνο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νηθνλνκία κε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 

(Brida and Zapata, 2008). 

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο επεξεάδεη ηηο νηθνλνκίεο κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν 

φζνλ αθνξά ζηνπο νηθνλνκηθνχο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ηνκείο. Οη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηξξνέο κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ κία αχμεζε ζηνπο θφξνπο απφ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο επηβάηεο, απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε 

πεξηνρέο φπνπ ε θξνπαδηέξα είλαη ελεξγή, απφ ηελ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ησλ θαηνίθσλ 

θαη ηέινο απφ ηηο βειηηψζεηο ησλ ππνδνκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο επηξξνέο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ηεο άληζεο θαηαλνκήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζηνπο θαηνίθνπο, ηεο δηαξξνήο ησλ εζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ 

εθηφο ηεο δψλεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θξνπαδηέξαο θαη απφ ηα επνρηαθά εηζνδήκαηα 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 
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Δπηπξφζζεηα, ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο επεξεάδεη ηηο νηθνλνκίεο κε έλαλ άκεζν, 

έκκεζν θαη πξνθαινχκελν ηξφπν. Οη άκεζεο επηπηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηνπο επηβάηεο θαη ην 

πιήξσκα. Οη δαπάλεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο ηνπ ιηκαληνχ, 

θαπζίκσλ θαη ζπληήξεζεο. Οη δαπάλεο ησλ επηβαηψλ πεξηιακβάλνπλ θφξνπο, 

αλακλεζηηθά, ρεξζαίεο εθδξνκέο, ηξφθηκα θαη πνηά, κεηαθνξέο, θιπ. Σέινο, νη 

δαπάλεο ηνπ πιεξψκαηνο πεξηιακβάλνπλ αλαιψζηκα, κεηαθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

αλαςπρήο. Οη έκκεζεο επηπηψζεηο πξνθαινχληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ δαπαλψλ ησλ βηνκεραληψλ. Δάλ έλα ιηκάλη ζέιεη λα 

εληζρχζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ πξνβιήηα, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία (Styliadis, 2012). Σέινο, νη 

πξνθαινχκελεο επηπηψζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

εθείλσλ πνπ απαζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηε βηνκεραλία θξνπαδηέξαο. Οη 

γξακκέο θξνπαδηέξαο, νη επηβάηεο θαη ηα πιεξψκαηα είλαη ηξεηο θαηεγνξίεο 

αγνξαζηψλ νη νπνίνη είλαη νη θχξηνη παξαγσγνί γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

2.3  Σα είδε ηεο θξνπαδηέξαο  

Ο ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο εμαγσγηθέο 

πινπηνπαξαγσγηθέο βηνκεραλίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ηνπξίζηα λα βηψζεη πνιιέο απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Ζ κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηα θξνπαδηεξφπινηα, ηα 

επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο θαη ηα πινία πνπ εθηεινχλ θπθιηθά πεξηεγεηηθά 

ηαμίδηα (Κνιηζηδφπνπινο, 2005).  

Ζ θξνπαδηέξα απνηειεί έλα θπθιηθφ πεξηεγεηηθφ ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θξνπαδηεξφπινην θαη απνηειείηαη απφ πιηθά θαη άπια αγαζά, δειαδή απφ ηνπξηζηηθά 

αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ θξνπαδηέξα ζπλήζσο μεθηλά θαη ηειεηψλεη ζην ίδην ζεκείν. 

Σν θπξίσο παθέην ηεο θξνπαδηέξα είλαη ην “port to port”. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην 

“cruise & stay”, ην “cruise & fly”, ην “fly, cruise & stay” θαη ην “drive, cruise & stay” 

(Briggs, 2001), φπσο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Οη θξνπαδηέξεο κπνξνχλ γεληθά λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ κνξθέο αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ πξντφλησλ κε 

ηα νπνία πξνζθέξνληαη, ηε δηάξθεηα θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν ζθνπφ ηνπο. 
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2.3.1 Cruise & Stay (Κξνπαδηέξα θαη Παξακνλή) 

Σν παθέην “cruise & stay” απνηειεί ην ζπλδπαζκφ θξνπαδηέξαο θαη παξακνλήο ηνπ 

ηνπξίζηα – επηβάηε ζε θαζνξηζκέλε πεξηνρή ζηελ αθηή (Γηαθνκηράιεο, 2006). 

Πεξηιακβάλεη ηελ επηβίβαζε ηνπ ηνπξίζηα ζην θξνπαδηεξφπινην, απνβίβαζε ζην 

ιηκάλη πξνζέγγηζεο, δηακνλή ηνπ ηνπξίζηα ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ηνπ ζην 

ζεκείν απνβίβαζεο θαη ηέινο ηελ επηβίβαζε ηνπ ηνπξίζηα ζην θξνπαδηεξφπινην.  

2.3.2 Cruise & Fly (Κξνπαδηέξα θαη Αεξνπνξηθό ηαμίδη) 

Δίλαη ν ζπλδπαζκφο αεξνπνξηθνχ ηαμηδηνχ θαη θξνπαδηέξαο. Σν παθέην “cruise & 

fly” πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε αεξνπιάλν απφ ηνλ ηφπν κφληκεο 

δηακνλήο ηνπ, ηε κεηάβαζή ηνπ ζην ιηκάλη, ηελ επηβίβαζε ηνπ ζην θξνπαδηεξφπινην 

γηα λα μεθηλήζεη ε θξνπαδηέξα θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ ζην αεξνδξφκην γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ. Οη νξγαλσηέο ησλ θξνπαδηέξσλ 

ζπλεξγάδνληαη κε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη πεηπραίλνπλ εηδηθέο ηηκέο απφ απηέο 

φζνλ αθνξά ζε πηήζεηο απφ κεγάιεο πφιεηο πξνο ηηο πφιεηο – ιηκάληα, απφ ηηο νπνίεο 

αλαρσξνχλ ηα θξνπαδηεξφπινηα. 

2.3.3 Fly, Cruise & Stay (Αεξνπνξηθό ηαμίδη, θξνπαδηέξα θαη Παξακνλή) 

Πξφθεηηαη γηα ην ζπλδπαζκφ αεξνπνξηθνχ ηαμηδηνχ, θξνπαδηέξαο θαη παξακνλήο ηνπ 

επηβάηε ζηε πεξηνρή πνπ έρεη πξνεπηιεγεί ζηελ αθηή. Σν παθέην “fly, cruise & stay”, 

πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε αεξνπιάλν απφ ηνλ ηφπν κφληκεο 

δηακνλήο ηνπ, ηε κεηάβαζε ηνπ απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν, ηε κεηάβαζε ηνπ 

απφ ην μελνδνρείν ζην ιηκάλη, ηελ επηβίβαζε ηνπ ζην θξνπαδηεξφπινην γηα λα 

μεθηλήζεη ην ηαμίδη θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ ζην αεξνδξφκην γηα ηελ επηζηξνθή 

ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ.  

2.3.4 Drive, Cruise & Stay (Μέζν καδηθήο κεηαθνξάο, Κξνπαδηέξα θαη 

Παξακνλή) 

Σν παθέην “drive, cruise & stay” πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε 

ιεσθνξείν ζην αεξνδξφκην, ηε κεηάβαζε απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν, ηε 

κεηάβαζε απφ ην μελνδνρείν ζην ιηκάλη επηβίβαζεο θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ 

ηνπξίζηα ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ ή ζην ζεκείν απφ φπνπ αλαρψξεζε γηα ην 

ηαμίδη ηνπ.  
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2.3.5 Traditional Cruise (Παξαδνζηαθή Κξνπαδηέξα) 

Πξφθεηηαη γηα ηαμίδη ζηε ζάιαζζα πνπ μεθηλά απφ έλα ιηκάλη θαη επηζηξέθεη πάιη ζε 

απηφ. Ζ θξνπαδηέξα δηαξθεί απφ 14 έσο 21 εκέξεο θαη πεξηιακβάλεη 4-6 ελδηάκεζεο 

ζηάζεηο ζε δηαθνξεηηθά ιηκάληα. Οη θξνπαδηέξεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε κηθξήο 

δηάξθεηαο (short cruises) θαη κεγάιεο δηάξθεηαο (long cruises), φηαλ ε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ 21 εκέξεο (Γηαθνκηράιεο, 2006).  

2.3.6 Mini Cruise (Μηθξή Κξνπαδηέξα) 

Ζ κηθξή θξνπαδηέξα έρεη δηάξθεηα 3-5 εκεξψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

θαηαηάζζνληαη νη θξνπαδηέξεο ζην Αηγαίν Πέιαγνο.  

2.3.7 Educational Cruise (Δθπαηδεπηηθή Κξνπαδηέξα) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ζπνπδαζηέο πνπ ηαμηδεχνπλ καδί 

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη 

καζήκαηα θαη επηζθέςεηο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε 

(Γηαθνκηράιεο, 2006).  

2.4  Σύπνη ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο 

Οη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα αλαπηχμνπλ λέεο ηδέεο θαη λέα 

δξνκνιφγηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο αιιά 

θαη λα δηαηεξήζνπλ πςειά ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. θνπφο ηεο 

θξνπαδηέξαο δελ είλαη ε ίδηα ε κεηαθνξά αιιά ε απφιαπζε ησλ επηβαηψλ απφ ηε 

ρξήζε ηεο (Kendall, 1986).  

Καζψο ηα θξνπαδηεξφπινηα γίλνληαη νινέλα θαη κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θαη νη 

επηβάηεο γίλνληαη φιν θαη πην απαηηεηηθνί, ηα ιηκάληα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε θαη άιιεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα θηινμελνχλ κεγάινπ 

κεγέζνπο πινία, ελψ θαη νη ίδηεο νη πφιεηο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κία θαιά 

δνκεκέλε νξγάλσζε θαη κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα δηαζθεδάδνπλ ηνπο 

επηβάηεο πνπ απνβηβάδνληαη. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ιηκέλσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ δξνκνινγίσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ θξνπαδηέξαο, παίδνπλ ε 

χπαξμε θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο, αιιά θαη θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ ζα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ ην πινίν θαη ηνπο επηβάηεο ηνπ.  
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Σα ιηκάληα πνπ εκπιέθνληαη ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, ηα ιηκάληα επηβίβαζεο (home ports), ηα ιηκάληα δηέιεπζεο (orts-of-call) 

θαη ηα πβξηδηθά ιηκάληα (hybrid ports), ηα νπνία θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

2.4.1 Ληκάληα επηβίβαζεο (home ports) 

Σα ιηκάληα επηβίβαζεο απνηεινχλ είηε ην αξρηθφ ζεκείν επηβίβαζεο είηε ηνλ ηειηθφ 

πξννξηζκφ. Έλα ηέηνην ιηκάλη δηαθξίλεηαη απφ άιινπο ηχπνπο ιηκέλσλ ππφ ηνλ φξν 

φηη ζε ιηκάληα επηβίβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα μεθηλήζεη ε 

θξνπαδηέξα. Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζε έλα ηέηνην ιηκάλη είλαη ζπλήζσο 

κεγαιχηεξε θαη θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 24 ψξεο. Έλα ιηκάληα γηα λα επηιερζεί σο 

ιηκάλη επηβίβαζεο, ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα 

δηαζέηεη φιεο ή ηηο πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο εηαηξείεο 

θξνπαδηέξαο.   

Μία εηαηξεία γηα λα επηιέμεη έλα ιηκάλη επηβίβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο πάξα 

πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκέλα, νη ιηκεληθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο επηβάηεο θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ αιιά θαη ε εγγχηεηα απφ ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο (Styliadis, 2012). Οη ιηκέλεο 

επηδηψθνπλ λα γίλνπλ ιηκάληα επηβίβαζεο (home ports), θαζψο ν νηθνλνκηθφο 

αληίθηππνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δαπάλεο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο, ησλ επηβαηψλ 

θαη ησλ πιεξσκάησλ ππνινγίδεηαη φηη είλαη έμη ή επηά θνξέο κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη 

ζπκβαίλεη κε έλα ιηκάλη δηέιεπζεο (Vaggelas, 2011). Οξηζκέλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ιηκάληα επηβίβαζεο αλά ηνλ θφζκν είλαη ηνπ Ματάκη ζηελ Καξατβηθή, ηεο 

Βαξθειψλεο ζηε Γπηηθή Μεζφγεην, ηεο Βελεηίαο ζηελ Αδξηαηηθή θαη ηνπ Πεηξαηά 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην.  

2.4.2 Ληκάληα δηέιεπζεο – δηακεηαθόκηζεο (ports-of-call ή transit ports) 

Σα ιηκάληα δηέιεπζεο απνηεινχλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ελφο ηαμηδηνχ 

θξνπαδηέξαο θαη παξέρνπλ, ζπλήζσο, ιηγφηεξεο ππεξεζίεο ζπγθξηηηθά κε ηα ιηκάληα 

επηβίβαζεο πνπ αλαιχζακε πην πάλσ. Έλα ιηκάλη δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

θηινμελήζεη έλα θξνπαδηεξφπινην θαη λα δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο ψζηε λα επηηξέςεη ηελ αζθαιή απνβίβαζε θαη επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ, 
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αιιά θαη κπνξεί λα παξάζρεη έθηαθηεο ππεξεζίεο, φπσο επηζθεπέο πινίσλ, 

αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ θαη λεξνχ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί φηη αθφκα θαη απηά ηα ιηκάληα πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνπλ πην ειθπζηηθά γηα ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο θαη κε ηελ πξννπηηθή λα 

κεηαηξαπνχλ, ίζσο, ζε ιηκάληα επηβίβαζεο, έρνπλ αξρίζεη λα αλαβαζκίδνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, λα πξνζζέηνπλ πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απνβάζξεο αιιά 

θαη εγθαηαζηάζεηο γηα δηαρείξηζε απνβιήησλ (Styliadis, 2012). Ζ παξακνλή ελφο 

θξνπαδηεξφπινηνπ ζε έλα ιηκάλη δηέιεπζεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ζπγθξηηηθά κε έλα ιηκάλη επηβίβαζεο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 4 θαη 8 σξψλ 

θαη ζπλεπψο θαη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο ζε έλα ηέηνην ιηκάλη είλαη κηθξφηεξνο 

αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφο.     

Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη ιηκάληα δηέιεπζεο ρσξίο απνβάζξεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπίνπ, φπνπ ε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θξίλεηαη 

αδχλαηε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ην πινίν «ζηαζκεχεη» ζηε αλνηρηά ζηε ζάιαζζα θαη 

νη επηβάηεο ηνπ κεηαθέξνληαη ζηελ μεξά κε κηθξφηεξα ζθάθε. Οη εηαηξείεο 

θξνπαδηέξαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ηνπο πξννξηζκνχο απηνχο ζηα δξνκνιφγηά ηνπο, 

παξά ηε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία απνβίβαζεο θαη επηβίβαζεο, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ηνπο (κνλαδηθή θπζηθή νκνξθηά) πνπ θάλνπλ ηε δήηεζή ηνπο αλειαζηηθή.  

Οξηζκέλα δεκνθηιή ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call) αλά ηνλ θφζκν είλαη ηνπ Αγίνπ 

Θσκά θαη ηνπ Αγίνπ Maarten ζηελ Καξατβηθή, ηεο Κνπεγράγεο θαη ηεο Αγίαο 

Πεηξνχπνιεο ζηε Βαιηηθή, ηεο αληνξίλεο θαη ηνπ Κάπξη ζηε Μεζφγεην. 

2.4.3 Τβξηδηθά ιηκάληα (hybrid ports) 

Σα ιεγφκελα πβξηδηθά ιηκάληα απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πην πάλσ θαηεγνξηψλ, 

ησλ ιηκαληψλ επηβίβαζεο (home ports) θαη ησλ ιηκαληψλ δηέιεπζεο (ports-of-call). 

πγθεθξηκέλα, απηά ηα ιηκάληα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηε κία πιεπξά ζαλ 

ιηκάληα επηβίβαζεο γηα θάπνηεο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ ιηκάληα δηέιεπζεο γηα άιιεο γξακκέο 

θξνπαδηέξαο.  

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ελαπφθεηηαη ζηελ επξεία πνηθηιία δξνκνινγίσλ, αιιά θαη ζηε 

ζπλερή αλάπηπμε λέσλ πνπ αλάινγα κε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ επηιέγνπλ ην 
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πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηα ιηκάληα. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα πβξηδηθφ ιηκάλη 

ζαλ ιηκάλη επηβίβαζεο, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο 

ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο. Τβξηδηθά ιηκάληα είλαη 

ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Σεξγέζηεο ζηε Μεζφγεην, ηνπ Διζίλθη ζηε Βαιηηθή 

θαη ηνπ Αγίνπ Καξφινπ ζηελ Καξατβηθή (Styliadis, 2012).    

2.5  Γηεζλείο νξγαληζκνί θξνπαδηέξαο 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί θξνπαδηέξαο ππάξρνπλ γηα λα πξνσζνχλ ηηο δηαθνπέο 

θξνπαδηέξαο ζπγθεληξσηηθά κέζσ ησλ δηαθφξσλ δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο. Δθπαηδεχνπλ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο παξέρνληάο 

ηνπο βεβαηψζεηο θαη ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα πηέζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο θαη 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ επεκεξία ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο 

(Λαγθαδηλνχ, 2007). ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ νξγαληζκψλ 

ζην ρψξν ηεο θξνπαδηέξαο. 

2.5.1 ΖΠΑ θαη Καλαδάο 

2.5.1.1 Cruise Line International Association (CLIA) 

Ζ Cruise Line International Association (CLIA) ηδξχζεθε ην 1975. θνπφο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαη ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ είλαη λα ελσζνχλ ζε κηα κε θεξδνζθνπηθή 

ζπκκαρία γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θξνπαδηέξα πξνσζψληαο έηζη ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ πςειή 

αμία ηεο θξνπαδηέξαο. Ζ Cruise Line International Association (CLIA) κεξηκλά γηα 

ηελ θαηάιιειε πξνψζεζε ησλ κειψλ ηεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε πεγή εχξεζεο ηεο 

θαηάιιειεο θξνπαδηέξαο. 

Απαξηίδεηαη απφ 19 θχξηεο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο θαη 17.000 πξάθηνξεο παγθνζκίσο, 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ δηαθνπψλ θξνπαδηέξαο θαη ηα νθέιε ηεο ζηνπο 

πξάθηνξεο αιιά θαη ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ (CLIA, 2006). Οη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο 

πνπ απαξηίδνπλ απηφ ηνλ νξγαληζκφ αληηπξνζσπεχνπλ ην 95,1% ζην ζπλνιηθφ 

κεξίδην αγνξάο κε 81.2% ηνπ ζπλφινπ ησλ πινίσλ παγθνζκίσο (WTO, 2003). Οη 

εηαηξείεο – κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ CLIA είλαη ε American Cruise Lines, ε 

Carnival Cruise Lines, ε Celebrity Cruises, ε Costa Crociere, ε Crystal Cruises, ε 

Cunard Cruises, ε Disney Cruise Line, ε Holland America Line, ε Mediterranean 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  37 
 

Shipping Co., ε Norwegian Costal Voyages, ε Norwegian Cruise Line, ε Oceania 

Cruises, ε Orient Lines, ε Princess Cruises, ε Royal Caribbean International, ε 

Seabourn Cruises, ε SeaDream Yacht Club, ε Silversea Cruises θαη ε Windstar 

Cruises (WTO, 2003; CLIA, 2006). 

2.5.1.2  International Council of Cruise Lines (ICCL) 

Ζ International Council of Cruise Lines (ICCL) δεκηνπξγήζεθε ην 1990 κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ λφκσλ θαη ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο. ηα ηέιε ηνπ 2006 έλσζε ηε δχλακή ηεο κε ηελ CLIA. 

Ζ ICCL αζρνινχληαλ κε ζέκαηα θαλνληζκψλ θαη πνιηηηθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη 

φια ηα κέηξα θαη νη λφκνη πνπ έρνπλ ιεθζεί πξνζθέξνπλ έλα αζθαιέο θαη πγηέο 

πεξηβάιινλ πάλσ ζην πινίν γηα ηνπο επηβάηεο αιιά θαη γηα ην πιήξσκα (CLIA, 

2006).  

2.5.1.3  Florida - Caribbean Cruise Association (FCCA)  

H Florida - Caribbean Cruise Association είλαη κηα νξγάλσζε κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη απνηειείηαη απφ 11 κέιε εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο ηα νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 100 θξνπαδηεξφπινηα ζηελ Καξατβηθή, ηε 

Φιψξηληα θαη ην Μεμηθφ. Ζ FCCA ηδξχζεθε ην 1972 θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα 

παξαζρεζεί έλα θφξνπκ γηα ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία, ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ, ηνπο ιηκέλεο, ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία θαη άιια δεηήκαηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο. Ζ νξγάλσζε απηή επηδηψθεη λα ρηίζεη ζπλεηαηξηζηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο ζηνπο εθάζηνηε πξννξηζκνχο αιιά θαη λα αλαπηχμεη 

παξαγσγηθέο δηκεξείο ζπλεξγαζίεο κε θάζε ηνκέα. Ζ FCCA ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηνπο ιηκέλεο θαη φινπο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα έμνδα ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο, ησλ 

εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο. Άιινο 

ζθνπφο ηεο νξγάλσζεο είλαη λα εληζρπζεί ε εκπεηξία ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο πνπ επηζηξέθνπλ ζηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ γηα 

δηαθνπέο (FCCA, 2007).  

Οη εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε είλαη ε Carnival Cruise 

Lines, ε Celebrity Cruises, ε Costa Cruise Lines, ε Cunard Line Ltd., ε Disney Cruise 

Line, ε Holland America Line, ε MSC Cruises (USA) Inc., ε Norwegian Cruise Line, 
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ε Princess Cruises, ε Regent Seven Seas Cruises θαη ε Royal Caribbean International. 

Ζ νξγάλσζε παξέρεη ηερληθή βνήζεηα ζηελ επέθηαζε ιηκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο βνήζεηαο ζην ζρεδηαζκφ ιηκέλσλ θαη απνβάζξσλ θαη ηηο βειηηψζεηο θαη ηηο λέεο 

ππεξεζίεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη. Πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο νη νπνίεο παξέρνληαη 

ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξννξηζκνχ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο, λα βειηησζεί ε παξάδνζε ρεξζαίσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ 

θξνπαδηέξαο. Δπηπξφζζεηα, ην FCCA παξέρεη θχθινπο καζεκάησλ θαηάξηηζεο θαη 

παξέρεη, επίζεο, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξννξηζκνχ έηζη ψζηε 

λα θαηαλνεζνχλ νη αλάγθεο ησλ επηβαηψλ θαη νη ζπλήζεηέο ηνπο ψζηε λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ ηνπξηζηψλ ηεο θξνπαδηέξαο ζηε ρψξα ηνπο 

(FCCA, 2002; CLIA, 2006). 

2.5.2 Δπξώπε 

2.5.2.1  Passenger Shipping Association (PSA) 

Σν PSA είλαη έλα βξεηαληθφο νξγαληζκφο πνπ πεξηιακβάλεη 35 εηαηξείεο θξνπαδηέξαο 

θαη ηδξχζεθε ην 1958 κε ην αξρηθφ φλνκα Ocean Travel Development (OTD). θνπφο 

ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ ήηαλ λα πξνσζήζεη ηα ζαιάζζηα ηαμίδηα ζην επξχ θνηλφ, λα 

δψζεη ψζεζε ζην ρψξν θαη λα ελαληησζεί ζε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζην ρψξν ηεο θξνπαδηέξαο (WTO, 2003). Ζ PSA είλαη κία 

κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο θχξηεο γξακκέο θξνπαδηέξαο 

θαη κε ζρεδφλ 2.000 γξαθεία ηαμηδηψλ. χκθσλα κε ηνπο Gibbons et al. (2007) o PSA 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο νξγαληζκφο γηα ηελ θαηάξηηζε θξνπαδηέξαο, φζνλ αθνξά ζηνπο 

ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζην ζθνπφ ηεο ππνζηήξημήο ηνπο γηα 

ηελ πψιεζε πεξηζζφηεξσλ παθέησλ θξνπαδηέξαο.  

2.5.2.2  Cruise Europe 

Ζ Cruise Europe ηδξχζεθε ην 1991 χζηεξα απφ ζχκπξαμε 27 επξσπατθψλ ιηκέλσλ 

πνπ ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα εξγαζηνχλ ζπλεηαηξηθά γηα λα εκπνξεπηνχλ ηε Βφξεηα θαη 

Γπηηθή Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξα θξνπαδηεξφπινηα ζηνπο 

ιηκέλεο ηεο πεξηνρήο. Ζ Cruise Europe έρεη σο κέιε πεξηζζφηεξα απφ 70 ιηκάληα. Ζ 

πεξηνρή ησλ κειψλ πεξηνξίδεηαη ζηελ Αηιαληηθή Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Βαιηηθήο. Ζ Δπξψπε απνηειεί ζήκεξα απμαλφκελε πεγή γηα ηνπο επηβάηεο 
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θξνπαδηέξαο θαη ε Cruise Europe εκπνξεχεηαη φρη κφλν ηνπο ιηκέλεο ησλ κειψλ ηεο 

αιιά θαη δηαηεξεί ζηελέο επαθέο κε ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο ζε ζέκαηα, φπσο ε 

κειινληηθή επέθηαζε, ηα δεηήκαηα αζθαιείαο, ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηε 

βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο ιηκέλεο.   

2.5.2.3  Verband der Faehrschiffahrt und Faehrtoutistik e.V. (VFF) 

Ζ νκνζπνλδία ηνπ Faehrschiffahrt θαη ηνπ Faehrtouristik e.V. (VFF) ηδξχζεθε ην 

1995 θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα πξνσζήζεη ηελ εηθφλα θαη ηηο πσιήζεηο ησλ ηαμηδηψλ 

θξνπαδηέξαο κέζα απφ ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, λα ελνπνηήζεη ηα ζπζηήκαηα 

θξαηήζεσλ θαη λα ηνπο εθπαηδεχζεη. Σα κέιε ηεο νκνζπνλδίαο είλαη γεληθνί 

πξάθηνξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο. 

Σν γξαθείν ηεο νκνζπνλδίαο έρεη 50 κέιε θαη βξίζθεηαη ζην Ακβνχξγν. Απνηειείηαη 

απφ ηξεηο εηδηθεπκέλεο επηηξνπέο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πσιήζεηο, ην θφζηνο ησλ 

παθέησλ δηαθνπψλ, ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο (WTO, 2003). 

2.5.2.4  Medcruise 

Ζ Medcruise ηδξχζεθε ζηε Ρψκε ην 1996 θαη απνηειεί ηελ έλσζε ησλ κεζνγεηαθψλ 

ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο. θνπφο ηεο είλαη λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεζνγεηαθψλ ιηκέλσλ αιιά θαη λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ ιηκέλσλ 

θξνπαδηέξαο ηνπ θφζκνπ κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Ζ έλσζε έρεη πάλσ 

απφ 40 κέιε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 59 ιηκέλεο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

ηφρνη ηεο Medcruise είλαη ε πξνψζεζε ηεο κεζνγεηαθήο πεξηνρήο σο πξννξηζκφ 

θξνπαδηέξαο, ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ κειψλ ηεο θξνπαδηέξαο 

κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο, ε λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο, ε 

νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρνο είλαη λα πξνσζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ αζθάιεηαο θαη λα βειηηψζεη ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ 

ιηκέλσλ αιιά θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε γξήγνξε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ αζθάιεηαο. 

Φξνληίδεη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηακφξθσζε θνηλψλ ζέζεσλ ζε ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη λα παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ηεο ζε πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή θφξνπκ 

(Medcruise, 2004).   
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2.6 Ννκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην θξνπαδηέξαο 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα δηακνξθψλεηαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία βάζεη λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ. Ζ Διιάδα, φζνλ αθνξά ζηελ θξνπαδηέξα, 

δεζκεχεηαη φρη κφλν απφ ην πιαίζην ησλ ειιεληθψλ λφκσλ θαη ζεζκψλ αιιά θαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ησλ επίζεκσλ θαλνληζκψλ φπσο εθδίδνληαη απφ ην ζπκβνχιην ησλ 

ππνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ππήξρε έληνλν ην 

ζηνηρείν ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, θαζψο δελ ππήξρε θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Ζ χπαξμε ηνπ πξνλνκίνπ ηεο λαπζηπινΐαο (cabotage) 

ήηαλ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (Φαξαχηεο, 2006).  

Σν βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ εθαξκνδφηαλ ζηελ θξνπαδηέξα πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ 

Καλνληζκνχ 3577/92 φξηδε φηη «ην δηθαίσκα ηεο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ 

κεηαθνξάο επηβαηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηκήκαηνο 

κεηαθνξάο επηβαηψλ αξρηθήο πξνειεχζεσο ή ηειηθνχ πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ, 

εθνδηαζκέλσλ δη’ εηζηηεξίσλ ζπλερείαο, αλήθεη εηο ηα δξνκνινγνχκελα ειιεληθά 

επηβαηεγά πινία». Δπηπξφζζεηα, ζε άιιν άξζξν αλαθεξφηαλ φηη «ην δηθαίσκα 

παξαιαβήο επηβαηψλ εμ ειιεληθψλ ιηκέλσλ γηα πεξηήγεζε ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο αλήθεη 

ζηα ειιεληθά επηβαηεγά πινία. Τνπη’ απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πξνεθηάζεσο 

ηεο πεξηεγήζεσο ζε ιηκέλεο ηεο αιινδαπήο εθ’ φζνλ ν ιηκέλαο νξηζηηθήο απνβηβάζεσο 

είλαη ειιεληθφο. Δηά Πξ. Δηαηαγκάησλ δχλαηαη λα επηηξαπεί ε θαηά ηα’ αλσηέξσ 

παξαιαβή, πεξηήγεζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ ππφ επηβαηεγψλ πινίσλ ππφ μέλεο 

ζεκαίεο, ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαζνξηδφκελεο δη’ απηψλ. Τα ηνπξηζηηθά πινία 

(ζαιακεγά θαη ηνπξηζηηθά πινηάξηα) δηέπνληαη ππφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ». πλεπψο, ην 

άξζξν 165 ηνπ ΚΓΝΓ έδηλε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξαγκαηνπνίεζεο θπθιηθψλ 

πεξηεγεηηθψλ ηαμηδηψλ κφλν ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία θξνπαδηεξφπινηα. ηα 

θξνπαδηεξφπινηα ππφ μέλε ή θνηλνηηθή ζεκαία, επηηξεπφηαλ κφλν ην δηθαίσκα 

πξνζέγγηζεο ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο θαη απαγνξεπφηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε 

δξνκνινγεκέλσλ θπθιηθψλ θξνπαδηέξσλ, φπνπ ην ιηκάλη αθεηεξίαο ζα είλαη ην ίδην 

κε ην ιηκάλη πξννξηζκνχ (Γαλακπάζεο, 2010). 

χκθσλα κε ην άξζξν 87, παξάγξαθνο 1 ηνπ ΚΓΝΓ «ην πξνζσπηθφ ησλ πινίσλ 

απνηειείηαη απφ Έιιελεο απνγεγξακκέλνπο λαπηηθνχο…». χκθσλα κε ην άξζξν ε 

ειιεληθή λνκνζεζία επέβαιε ζηνπο πινηνθηήηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θπθιηθή 

θξνπαδηέξα λα απαζρνινχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν Έιιελεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 
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θξνπαδηεξφπινηνπ. Απηφ απνηεινχζε κεηνλέθηεκα, θαζψο νη αληαγσλίζηξηεο 

εηαηξείεο άιισλ ρσξψλ είραλ ην δηθαίσκα λα απαζρνινχλ ζηα πινία ηνπο θαη 

αιινδαπφ ρακειφκηζζν πξνζσπηθφ.  

Απφ ηελ 1/1/1993 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε αξρή ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σνχην 

ζεκαίλεη φηη πξαθηηθά ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο εληφο θάζε ρψξαο-κέινπο ηεο Δ.Δ. 

κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πινία ππφ θνηλνηηθή ζεκαία βάζεη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο. Οξίδεηαη, ινηπφλ, φηη «απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 

1993, εθαξκφδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εληφο 

θξάηνπο κέινπο (ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο-θακπνηάδ) γηα ηνπο πινηνθηήηεο ηεο 

Κνηλφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα ζθάθε είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ ηε 

ζεκαία ηνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζθάθε απηά πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθαθψλ ησλ λενινγεκέλσλ ζην EUROS, αθφηνπ ην 

Σπκβνχιην εγθξίλεη ην ελ ιφγσ λενιφγην». Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

νξίδεη φηη ε ειεπζεξία δελ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε θαζεζηψο πξνεγνχκελεο 

έγθξηζεο απφ ην θξάηνο κέινο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο λα ηνπο θνηλνπνηήζνπλ πξνεγνπκέλσο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνζθέξνπλ. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη ηα θξάηε κέιε δελ 

κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ απφ ηηο εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ εθπξφζσπν ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπο (COM, 2003). 

Όζνλ αθνξά ζηνπο πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο, ην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ 

δηαθξίλεη ηνπο πινηνθηήηεο ζε ηξεηο ηχπνπο. Ο Καλνληζκφο ζπγθαηαιέγεη ζηνπο 

πινηνθηήηεο ηεο Κνηλφηεηαο «ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο θαη ησλ νπνίσλ ν θχξηνο ηφπνο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη, θαη ν πξαγκαηηθφο έιεγρνο αζθείηαη, ζε 

θξάηνο κέινο». Δπίζεο, ζπγθαηαιέγνληαη «νη ππήθννη θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη εθηφο Κνηλφηεηαο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζθάθε ηνπο είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη θέξνπλ 

ηε ζεκαία ηνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ».  

Ζ πξνυπφζεζε λενιφγεζεο ζε έλα θξάηνο κέινο πξνυπνζέηεη φηη ην ζρεηηθφ 

λενιφγην βξίζθεηαη ζε έδαθνο πνπ εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ησλ Δ.Κ. θαη νη θαλφλεο 
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ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ. Όζνλ αθνξά ζηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηα λενιφγηα 

ησλ λήζσλ Κέξγθνπιελ (ηκήκα γαιιηθψλ λφηησλ θαη αληαξθηηθψλ εδαθψλ), ησλ 

νιιαλδηθψλ Αληηιιψλ, ηεο λήζνπ ηνπ Μαλ, ησλ Βεξκνχδσλ θαη ησλ λήζσλ Κάπκαλ 

δελ ηζρχεη ν θαλνληζκφο, θαζψο ηα εδάθε απηά απνηεινχλ ηκήκα ησλ ππεξπφληησλ 

ρσξψλ θαη εδαθψλ πνπ ππφθεηληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 299. Ο θαλνληζκφο απηφο 

ηζρχεη γηα ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζην Γηβξαιηάξ αθνχ ε πλζήθε 

εθαξκφδεηαη ζε απηά ηα εδάθε, φπνπ ην άξζξν 299, παξάγξαθνο 4 ηεο πλζήθεο ησλ 

Δ.Κ. πξνβιέπεη φηη «νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο εθαξκφδνληαη ζηα 

επξσπατθά εδάθε, γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ησλ νπνίσλ ππεχζπλν είλαη έλα θξάηνο 

κέινο».  

Όζνλ αθνξά ζηνπο θαλφλεο ζηειέρσζεο, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη «γηα ζθάθε πνπ 

εθηεινχλ ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαζψο θαη γηα 

θξνπαδηεξφπινηα γξακκήο, φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάλδξσζε ηνπ ζθάθνπο 

εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη λενινγεκέλν ην ζθάθνο 

(θξάηνπο ζεκαίαο), εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζθάθε θάησ ησλ 650 GT, ζηα νπνία 

κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο». χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, 

ηα θξάηε ππνδνρήο είλαη αξκφδηα λα θαζνξίζνπλ ηελ απαηηνχκελε αλαινγία 

θνηλνηηθψλ ππεθφσλ ζην πιήξσκα ζην πιήξσκα ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ 

ελδνκεηαθνξέο κεηαμχ ιηκέλσλ ζε λεζηά (θαη ησλ πινίσλ ρσξεηηθφηεηαο κηθξφηεξεο 

ησλ 650 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ). Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ λα έρνπλ νη 

λαπηηθνί ζηα πινία θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Απφ ηελ 1/1/2004 κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ 

(επεηξσηηθψλ θαη λεζησηηθψλ), φια ηα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε θχξην 

λενιφγην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. «Τν δηθαίσκα δηελέξγεηαο πεξηεγήζεσλ κεηαμχ 

ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ λεζηψλ ή κεηαμχ ησλ λεζησηηθψλ 

ιηκέλσλ επεθηείλεηαη ζηα ππφ θνηλνηηθή ζεκαία επηβαηεγά πινία αλεμαξηήησο 

ρσξεηηθφηεηαο, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ, 

ζην έδαθνο ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο κέινπο, ηνπ νπνίνπ θέξνπλ ηε ζεκαία». Σα θξνπαδηεξφπινηα 

ηξίησλ ρσξψλ δελ επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο Διιάδαο. ηα πινία 

λενινγίνπ ηξίησλ ρσξψλ επηηξέπεηαη ε πξνζέγγηζε ζε ελδηάκεζα ιηκάληα φηαλ ε 
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αξρηθή επηβίβαζε θαη ε ηειηθή απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ γίλεηαη ζε ιηκέλα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ε επηβίβαζε επηβαηψλ ζε ιηκάλη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηβάηεο ζα απνβηβαζζνχλ νξηζηηθά ζε ιηκάλη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Σέινο, επηηξέπεηαη ε απνβίβαζε ζε ιηκάλη ηνπ εζσηεξηθνχ, επηβαηψλ νη 

νπνίνη έρνπλ επηβηβαζζεί ζην πινίν απφ ιηκάλη ηνπ εμσηεξηθνχ (Γαλακπάζεο, 2010).  

2.7  Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο 

Ζ θξνπαδηέξα είλαη ην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζάιαζζα κε ζθνπφ ηε 

δηαζθέδαζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο θηλνχκελνο ηφπνο αλαςπρήο, ν νπνίνο 

κεηαθέξεη ηνπο επηβάηεο ηνπ ζε δηάθνξα ζεκεία αλά ηνλ θφζκν, παξέρνληαο ηνπ 

πςειέο θαη πνιπηειείο ππεξεζίεο (Μηραειίδεο, 2009). Έλα ζχγρξνλν 

θξνπαδηεξφπινην πξνζθέξεη ζηνλ επηβάηε ζάιαζζα, ήιην, ςπραγσγία θαη δηάθνξεο 

ππεξεζίεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ απιή ζαιάζζηα κεηαθνξά πνπ πξνζθέξεη 

ην επηβαηεγφ πινίν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο έλα πισηφ μελνδνρείν.  

  Σν θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ζηε θξνπαδηεξφπινηα είλαη ε μελνδνρεηαθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. Ο Papatheodorou (2001) αλαθέξεη φηη ην θξνπαδηεξφπινην 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφ έρνπλ 

εηδηθφηεηεο αλάινγεο ησλ ζχγρξνλσλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ δηαθνξά ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ απφ ην ζπκβαηηθφ μελνδνρείν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηφ ιφγσ 

ηεο ηθαλφηεηαο πιεχζεο κπνξεί λα κεηαθηλείηαη γεσγξαθηθά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ εθάζηνηε δήηεζε θιηλψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηεξνπινΐαο έρεη θαηαζηήζεη ηελ θξνπαδηέξα πξνζηηή ζε 

επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κφλν 

νη ειηθησκέλνη θαη νη πινχζηνη είραλ ην πξνλφκην ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηα 

θξνπαδηέξαο θαζψο απηνί κφλν είραλ ηνλ ρξφλν θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο (Dickinson θαη Vladimir, 1997).  

ηφρνο ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο ήηαλ λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο 

λα αλαπηχμνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο πνιιψλ 

ηνπξηζηψλ. Οη ηνπξίζηεο θαηά ηα πξψηα ρξφληα επέιεγαλ ηαμίδηα ζηελ Ακεξηθή θαη 

ηνλ Καλαδά. ηε πνξεία ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε κε ηνπο ηνπξίζηεο πιένλ λα 

δεηνχλ λα ηαμηδέςνπλ θαη πξνο άιινπο πξννξηζκνχο. ηηο αξρέο ηνπ 2005, ην 

θαηλφκελν ηεο θξνπαδηέξαο νξίζηεθε σο έλαο ηνκέαο κε ξαγδαία αλάπηπμε. χκθσλα 
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κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα εθείλε ηε ρξνληά, πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο 

επέιεμαλ λα απνιαχζνπλ κηα θξνπαδηέξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο 

(Cruise Lines International Association, 2004). 

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζην παγθφζκην ηνπξηζκφ. 

Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο είλαη έλα λέν είδνο ηνπξηζκνχ θαη ππνινγίδεηαη φηη 

απνηειεί ην 0,6% ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ θξεβαηηψλ ησλ μελνδνρείσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Τπάξρνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ Davidoff (1993) πέληε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ κηα θξνπαδηέξα, ηα νπνία είλαη:  

1. Οη ηαμηδηψηεο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο  θξνπαδηέξαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζθέπηνληαη δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ ζε κηθξή πεξίνδν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιια κεηαθνξηθά κέζα. 

2. Σα πινία θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ ηαμηδησηψλ. 

3. Σα θξνπαδηεξφπινηα έρνπλ έλαλ δηεπζπληή θαη πνιπάξηζκν πξνζσπηθφ ην νπνίν 

θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ησλ επηβαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

4. Ζ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ είλαη πςειή. 

5. Πνιινί αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζε κηα θξνπαδηέξα ηελ ίδηα 

κέξα (Klein, 2005). 

2.7.1 Ζ Κξνπαδηέξα ζε παγθόζκην επίπεδν 

Απφ ην 1980 θαη κεηά ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη 

απφ ην 1990 έσο θαη ζήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ζπλνιηθά 169 εθαη. επηβάηεο έρνπλ 

θάλεη θξνπαδηέξα 2 εκεξψλ θαη πάλσ. Σν 67% απηψλ πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα 

απφ ην 2002 θαη κεηά, ελψ ην 40% απηψλ απφ ην 2007 θαη χζηεξα. Σν κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηελ θαηαλνκή θξνπαδηέξαο θαηέρεη ε Καξατβηθή, θαζψο εθεί 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 37% φισλ ησλ ηαμηδηψλ θξνπαδηέξαο γηα ην έηνο 2009 θαη ην 

41,3% γηα ην 2010 (Florida-Caribbean Cruise Association, 2011). Καηά ηελ πεξίνδν 

2008-2009 ηελ πεξηνρή ηελ επηζθέθηεθαλ ζπλνιηθά 16,3 εθαη. άηνκα. Δπίζεο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Καξατβηθήο δεκηνπξγήζεθαλ 56.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ ηεο θξνπαδηέξαο κε ζπλνιηθά έζνδα γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζηα $ 720 εθαη. ζε κηζζνχο.  
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Ο θιάδνο ηεο θξνπαδηέξαο απνηειεί ζήκεξα ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηεο 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί 

φηη ην 2009 έθαλαλ θξνπαδηέξα πεξίπνπ 13.445.000 επηβάηεο ζε παγθφζκην επίπεδν, 

δειαδή πεξίπνπ 440.000 επηβάηεο πεξηζζφηεξνη απφ ην 2008, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 3,4% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (Florida-Caribbean Cruise 

Association, 2010). Σν 2010 ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ απμήζεθε θαηά 1.555.000 ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη φηη δελ 

επεξέαζε ηελ θξνπαδηέξα ζε κεγάιν βαζκφ. 

Ζ θξνπαδηέξα ζήκεξα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ αξρηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο 

αλ γπξίζνπκε πίζσ ζην 1970 (Bull, 1996). Οη Douglas θαη Douglas (2004), Wood 

(2000) θαη Bull (1996) αλαθέξνπλ φηη ε θξνπαδηέξα είλαη ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε 

κηαο ζχλζεηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο βηνκεραλίαο ζε έλα πεξηβάιινλ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ, θηλεηηθφηεηαο θεθαιαίσλ θαη κεηαλάζηεπζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο 

Bull (1996) ππνδεηθλχεη φηη ε κνξθή ηεο αγνξάο ηεο θξνπαδηέξαο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

είηε σο νιηγνπψιην είηε σο κνλνπψιην (Vogel, 2009). O Ashcroft (2005) δηαηξεί ηελ 

αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο ζε ηξεηο νκάδεο εηαηξεηψλ, ηελ Carnival Group (43%), ηελ 

Royal Caribbean International (20%) θαη ηε Star Cruises (8%). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011/2012, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

(Business Research & Economic Advisors, 2012), ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο 

δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο 21 πξννξηζκνχο, φπσο 

δηαθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2-1. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, ν ηνπξηζκφο 

θξνπαδηέξαο δεκηνχξγεζε πεξίπνπ $2 εθαη. ζε άκεζεο δαπάλεο, 45.225 ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη $728 εθαη. ζε κηζζνχο εξγαδνκέλσλ. Πέληε πξννξηζκνί δεκηνχξγεζαλ 

άκεζεο δαπάλεο απφ $100 εθαη. θαη πεξηζζφηεξα, ελψ ελλέα πξννξηζκνί είραλ άκεζεο 

δαπάλεο αλάκεζα ζε $25 θαη $100 εθαη. θαη επηά πξννξηζκνί ιηγφηεξα απφ $25 εθαη. 
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Πίλαθαο 2.7-1: πλνιηθή Οηθνλνκηθή πκβνιή ηεο θξνπαδηέξαο αλά πξννξηζκό, 

2011/2012 

Πξννξηζκόο 

πλνιηθέο Γαπάλεο 

(ζε εθαη. $) 

πλνιηθή Απαζρόιεζε 
πλνιηθά Έζνδα από Μηζζνύο 

Δξγαδνκέλσλ (ζε εθαη. $) 

Antigua & Barbuda $ 45,0 1.246 $ 11,5 

Aruba $ 63,7 1.542 $ 25,9 

The Bahamas $ 393,8 8.668 $ 146,2 

Barbados $ 53,7 1.794 $ 18,3 

Belize $ 61,0 1.798 $ 18,4 

British Virgin Islands $ 30,3 504 $ 10,0 

Cayman Islands $ 157,7 3.547 $ 66,6 

Colombia $ 33,4 819 $ 4,9 

Costa Rica $ 18,5 537 $ 3,0 

Curacao $ 39,4 735 $ 12,9 

Dominica $ 18,0 484 $ 3,7 

Dominican Republic $ 21,4 746 $ 3,0 

Grenada $ 15,2 434 $ 2,9 

Honduras $ 20,4 473 $ 2,2 

Nicaragua $ 2,0 111 $ 0,3 

Puerto Rico (San Juan) $ 186,6 4.998 $ 70,3 

St. Kitts and Nevis $ 70,6 1.123 $ 9,1 

St. Maarten $ 356,2 8.123 $ 159,8 

Turks and Caicos $ 60,6 1.115 $ 18,6 

U. S. Virgin Islands $ 339,8 6.349 $ 139,6 

All Destinations $ 1,990,0 45.225 $ 728,1 

   Πεγή: Business Research & Economic Advisors, 2012 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  47 
 

Οη Μπαράκεο απνηέιεζαλ θπξίαξρν πξννξηζκφ κε $393,8 εθαη. θαη αθνινχζεζαλ ην 

St. Maarten κε $356,2 εθαη., νη Παξζέλνη Νήζνη ησλ Ζ.Π.Α. κε $339,8 εθαη., ην 

Πνπέξην Ρίθν κε $186,6 εθαη. θαη νη Νήζνη Cayman κε $157,7 εθαη. Απηνί νη πέληε 

πξννξηζκνί, ζε ζπλδπαζκφ, κε $1,43 δηο ζε άκεζεο δαπάλεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 

72% ηνπ ζπλφινπ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο κεηαμχ ησλ 21 

πξννξηζκψλ.  

Ζ αλάιπζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο απνθάιπςε ηηο θαησηέξσ 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο πέληε πην δεκνθηιήο πξννξηζκνχο (Business 

Research & Economic Advisors, 2012): 

1. Οη Μπαράκεο πξσηνζηάηεζαλ φισλ ησλ πξννξηζκψλ ηεο Καξατβηθήο κε $394 

εθαη. ζε δαπάλεο θξνπαδηέξαο. Δπίζεο, πξσηνζηάηεζαλ φισλ ησλ ππφινηπσλ 

πξννξηζκψλ κε 4,4 εθαη. επηζθέςεηο επηβαηψλ θαη πιεξσκάησλ. Οη δαπάλεο απηέο, 

κε ηε ζεηξά ηνπο, δεκηνχξγεζαλ πεξίπνπ 8.668 ζέζεηο εξγαζίαο κε $146 εθαη. ζε 

κηζζνχο. 

2. Σν St. Maarten είρε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν δαπαλψλ αλά επηβάηε κε $185 

αλά επίζθεςε επηβάηε ζηελ μεξά. Δπίζεο, είρε ην δεχηεξν πςειφηεξν κέζν φξν 

δαπαλψλ φζνλ αθνξά ζηα πιεξψκαηα κε $135 αλά επίζθεςε πιεξψκαηνο ζηελ μεξά. 

Σν St. Maarten επσθειήζεθε θαηά $356 εθαη. ζε ζχλνιν δαπαλψλ θξνπαδηέξαο. 

Απηέο νη δαπάλεο δεκηνχξγεζαλ ζπλνιηθά 8.123 ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο θαηνίθνπο 

θαη εηζφδεκα χςνπο $160 εθαη.   

3. Οη Παξζέλνη Νήζνη ησλ Ζ.Π.Α. είραλ ην ηξίην πςειφηεξν επίπεδν ζε άκεζεο 

δαπάλεο θξνπαδηέξαο κε $340 εθαη. Δπίζεο, είραλ ην δεχηεξν πςειφηεξν κέζν φξν 

αλά πνζνζηφ δαπαλψλ ησλ επηβαηψλ, κφιηο πάλσ απφ $147 αλά επίζθεςε επηβάηε. 

Δπηπξφζζεηα, ήξζαλ δεχηεξεο ζε επηζθεςηκφηεηα ζηελ μεξά απφ επηβάηεο θαη 

πιεξψκαηα, κε $2,1 εθαη. επηζθέςεηο. Σέινο, δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 6.349 ζέζεηο 

εξγαζίαο κε κηζζνχο πεξίπνπ ζηα $140 εθαη. 

4. Σν Πνπέξην Ρίθν επσθειήζεθε απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

θξνπαδηέξαο θαηά $187 εθαη., ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ πεξίπνπ 5.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη $70,3 εθαη. ζε κηζζνχο. Ο πξννξηζκφο απηφο ήξζε 5
νο

 ζηελ θαηάηαμε ζε 

επηζθέςεηο επηβαηψλ θαη πιεξσκάησλ. 

5. Οη λήζνη Cayman ήξζαλ 4
νη

 ζε αξηζκφ επηβαηψλ θαη πιεξσκάησλ φζνλ αθνξά 

ζηηο επηζθέςεηο. Δπηπξφζζεηα, ήξζαλ 5
νη

 ζε άκεζεο δαπάλεο απφ ηελ θξνπαδηέξα, 
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δεκηνπξγψληαο 3.547 ζέζεηο εξγαζίαο θαη $66.6 εθαη. ζε κηζζνχο (Business Research 

& Economic Advisors, 2012). 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο ζε θάζε πξννξηζκφ πξνέθπςαλ 

απφ ηξεηο θχξηεο πεγέο: 

 Γαπάλεο επηβαηψλ ζηελ μεξά, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε εθδξνκέο θαη αγνξέο 

ξνπρηζκνχ θαη θνζκεκάησλ. 

 Γαπάλεο πιεξσκάησλ ζηελ μεξά, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε αγνξέο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ, ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ κεηαθνξάο θαη αγνξέο ξνπρηζκνχ θαη 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη 

 Γαπάλεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ γηα ηξφθηκα θαη πνηά, ιηκεληθέο ππεξεζίεο, 

ιηκεληθά ηέιε θαη θφξνπο. 

Παξφκνηα έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηα έηε 2008/2009 κε 29 πξννξηζκνχο έλαληη 21 

πξννξηζκψλ ην 2011/2012, σζηφζν ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κειεηψλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2-2, ε ζπλνιηθά αμία 

δαπαλψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο θξνπαδηέξαο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη γεληθά 

κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο ηνπ 2008/2009. Έρεη ππνινγηζζεί 

φηη νη άκεζεο δαπάλεο ηεο θξνπαδηέξαο αλήιζαλ ζηα $1.99 δηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ 2011/2012 αλάκεζα ζηνπο 21 πξννξηζκνχο πνπ έιαβαλ κέξνο. Οη ζπλνιηθέο 

άκεζεο δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 12,7% ζπγθξηηηθά κε ηα έηε 2008/2009. Οκνίσο, ν 

αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ μεξά θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

απαζρφιεζεο, επίζεο κεηψζεθαλ ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011/2012. 

Παξφια απηά, νη επηπηψζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ειαθξψο πςειφηεξεο (0,7%).  
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Πίλαθαο 2.7-2: ύγθξηζε ησλ δαπαλώλ ηεο θξνπαδηέξαο – Όινη νη πξννξηζκνί 

 2011/2012 2008/2009 Γηαθνξά % 

Αξηζκόο 

πξννξηζκώλ 
21 29 - 

πλνιηθέο άκεζεο 

δαπάλεο (ζε δηο $) 
$1,99 $2,28 -12,7% 

πλνιηθέο 

επηζθέςεηο 

επηβαηώλ ζηελ μεξά 

(εθαη.) 

15,44 17,56 -12,1% 

πλνιηθέο δαπάλεο 

αλά επηβάηε (ζε $) 
$128,89 $129,62 -0,5% 

 

πλνιηθόο 

αληίθηππνο ηεο 

απαζρόιεζεο 

45.225 56.271 -19.6% 

πλνιηθέο 

Οηθνλνκηθέο 

Δπηπηώζεηο  

(ζε εθαη. $) 

$728,1 $723,0 +0,7% 

 

Μέζνο όξνο 

δαπαλώλ αλά 

επηβάηε 

$95,92 $97,26 -1,4% 

Μέζνο όξνο 

δαπαλώλ αλά κέινο 

πιεξώκαηνο 

$96,98 $89,24 +8,8% 

Πεγή: Business Research & Economic Advisors, 2012 

Ζ Καξατβηθή είλαη ν πην δεκνθηιήο πξννξηζκφο παγθνζκίσο. χκθσλα κε ζηνηρεία 

πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Γξακκψλ Κξνπαδηέξαο (Cruise Lines 
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International Association), ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο δεκηνπξγήζεθαλ 42.8 

εθαη. θιίλεο/εκέξα ζηελ πεξηνρή ηεο Καξατβηθήο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην 

40% ηεο ρσξεηηθφηεηαο θιηλψλ παγθνζκίσο (Cruise Lines International Association, 

2009). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Έλσζε, ε κέζε δηάξθεηα θξνπαδηέξαο θαζνξίζηεθε 

ζηηο 7,1 εκέξεο. Σα θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δξνκνιφγηα ζηελ πεξηνρή 

απηή είραλ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 6 εθαη. επηβαηψλ ην 2011. Ζ βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο έρεη γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε γηα κία πεξίνδν άλσ ησλ 30 εηψλ, κε 

νδεγφ θπξίσο ηε Β. Ακεξηθή. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο απφ ην 1999 έσο ην 2013. 

Απφ ην 1999 έσο ην 2013 ε δήηεζε γηα θξνπαδηέξα παγθνζκίσο ππεξδηπιαζηάζηεθε 

απφ 8,59 εθαη. επηβάηεο ζε 21,3 εθαη. Δπηβάηεο (+147%). Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο ζηε Β. Ακεξηθή απμήζεθε θαηά 101%. Απφ 5,86 εθαη. επηβάηεο ην 1999 

απμήζεθε ζηνπο 11,8 εθαη. επηβάηεο ην 2013. Όζνλ αθνξά ζηελ Δπξψπε, ν αξηζκφο 

ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο απμήζεθε θαηά 240%. Απφ 1,88 εθαη. επηβάηεο ην 1999 

απμήζεθε ζηνπο 6,40 εθαη. επηβάηεο ην 2013 (Πίλαθαο 2.6-3). 
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Πίλαθαο 2.7-3: Γηεζλήο Εήηεζε γηα θξνπαδηέξα, 1999-2013 

 Πεξηνρή (εθαη. επηβάηεο) 

Έηνο Β. Ακεξηθή Δπξώπε
4
 Τπνζχλνιν ΤπΚ

5
 ύλνιν 

1999 5,86 1,88 7,74 0,85 8,59 

2000 6,88 2,07 8,95 0,78 9,73 

2001 6,91 2,14 9,04 0,87 9,91 

2002 7,7 2,4 10,1 0,97 11,1 

2004 9,14 2,80 11,94 1,13 13,07 

2005 9,96 3,15 13,11 1,21 14,32 

2006 10,38 3,44 13,82 1,29 15,11 

2007 10,45 4,05 14,5 1,37 15,87 

2008 10,29 4,46 14,75 1,45 16,20 

2009 10,40 5,00 15,40 2,10 17,50 

2010 11,01 5,71 16,75 2,43 19,1 

2011 11,4 6,18 17,6 2,77 20,4 

2012 

2013 

11,6 

11,8 

6,26 

6,40 

17,9 

18,22 

3,00 

3,09 

20,9 

21,3 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

Σν 2009 ππνινγίζηεθε φηη πεξίπνπ 17,5 εθαη. επηβάηεο θξνπαδηέξαο επέιεμαλ απηφλ 

ηνλ ηχπν δηαθνπψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο λα θαηαιακβάλνπλ ην 29% 

απηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, πεξίπνπ 5 εθαη. θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα. Οη πέληε πξσηνπφξεο αγνξέο, νη νπνίεο ήηαλ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη Ζ Γαιιία, αληηπξνζψπεπαλ 

πεξίπνπ ην 87% ηεο αγνξάο.  Καηά ην έηνο 2010, πεξίπνπ 18,8 εθαη. επηβάηεο 

                                                 
4
 Πεξηιακβάλεη ηε Ρσζία θαη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, εθηφο ηεο EE-27. 

5
 Τπφινηπν ηνπ Κφζκνπ: δείρλεη ηελ αλάπηπμε ζην λφηην εκηζθαίξην. 
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παγθνζκίσο πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα, θαη νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαηέιαβαλ 

πεξίπνπ ην 29%.  Καηά ηελ ίδηα ρξνληά, πεξίπνπ 5,54 εθαη. θάηνηθνη ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο απφιαπζαλ κία θξνπαδηέξα, κε ηηο πέληε πξσηνπφξεο ρψξεο (Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Γαιιία) λα θαηαιακβάλνπλ ην 87% ηεο 

αγνξάο. Σελ επφκελε ρξνληά, πεξίπνπ 20,6 εθαη. επηβάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ 

θξνπαδηέξα θαη νη επξσπατθέο ρψξεο θαηέιαβαλ ην 30% απηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2011, πεξίπνπ 6,18 εθαη. θάηνηθνη ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα. 

Οη πέληε πξσηνπφξεο αγνξέο, νη νπνίεο ήηαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε 

Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη Ζ Γαιιία, αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην 83% ηεο αγνξάο. Σν 

2012, πεξίπνπ 20,9 εθαη. επηβάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα θαη νη επξσπατθέο 

ρψξεο θαηέιαβαλ ην 30% απηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πεξίπνπ 6,14 εθαη. 

θάηνηθνη ηεο Δπξψπεο πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα. Οη πέληε πξσηνπφξεο αγνξέο, 

νη νπνίεο ήηαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη Ζ Γαιιία, 

αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην 83% ηεο αγνξάο. Σέινο, ην 2013, πεξίπνπ 21,3 εθαη. 

επηβάηεο πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα θαη νη επξσπατθέο ρψξεο θαηέιαβαλ ην 30% 

απηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πεξίπνπ 6,36 εθαη. θάηνηθνη ηεο Δπξψπεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα. Οη πέληε πξσηνπφξεο αγνξέο, νη νπνίεο ήηαλ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη Ζ Γαιιία, αληηπξνζψπεπαλ 

πεξίπνπ ην 83% ηεο αγνξάο (Γηάγξακκα 2.6-1). 
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Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

2.7.2 Ζ Κξνπαδηέξα ζε Δπξώπε θαη Μεζόγεην 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ζηελ Δπξψπε ππήξραλ 188 θξνπαδηεξφπινηα κε 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 203.000 θιηλψλ
6
. Πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα επηβάηεο 

επηβηβάζηεθαλ ζε θάπνην επξσπατθφ ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ δξνκνινγίσλ απηψλ επηζθέθζεθε ιηκάληα ζηε Μεζφγεην, ηε Βαιηηθή 

θαη άιιεο επξσπατθέο πεξηνρέο, δεκηνπξγψληαο 24 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο επηβαηψλ 

ζε ιηκάληα επξσπατθψλ πφιεσλ (European Cruise Council, 2010). 

Δπίζεο, πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα πιεξψκαηα έθηαζαλ ζε επξσπατθά ιηκάληα. Γεληθά, 

ην 2009 δαπαλήζεθαλ €14 δηο απφ ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ηνπο επηβάηεο θαη ην 

                                                 
6
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηελ θαλνληθή ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ φηαλ δχν θξεβάηηα (θιίλεο) 

ζε κία θακπίλα είλαη θαηεηιεκκέλα. 

Γηάγξακκα 2.7-1: Αγνξά επηβαηώλ, 2009-2013 
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πιήξσκα, €34 δηο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, δεκηνπξγήζεθαλ 296.288 ζέζεηο 

εξγαζίαο (Πιήξνπο απαζρφιεζεο) θαη €9 δηο ζε απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ
7
.  

Καηά ηελ ίδηα ρξνληά, 95 θξνπαδηεξφπινηα έπιεαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Β. Δπξψπεο θαη 

152 ζηα λεξά ηεο Μεζνγείνπ κε ρσξεηηθφηεηα 97.027 θιηλψλ (Πεξίπνπ 1.021 θιίλεο 

αλά πινίν) θαη 176.019 θιηλψλ (Πεξίπνπ 1.158 θιίλεο αλά πινίν) αληίζηνηρα. Σα 

πινία ζηε Β. Δπξψπε κεηέθεξαλ 1,04 εθαη. επηβάηεο ζε 1.020 θξνπαδηέξεο, 

πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 10,18 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε κέζε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ 9,8 λχρηεο. Αληίζηνηρα, ζηε Μεζφγεην κεηέθεξαλ 3,33 εθαη. επηβάηεο ζε 

2.779 θξνπαδηέξεο, πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 26,31 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, 

κε κέζε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 7,9 λχρηεο. Σελ ίδηα ρξνληά, νη εηαηξείεο ηεο Β. Ακεξηθήο 

ιεηηνχξγεζαλ 25 πινία ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο κε 35.345 θιίλεο θαη 50 πινία ζηα 

λεξά ηεο Μεζνγείνπ κε 59.697 θιίλεο. Οη εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο ιεηηνχξγεζαλ 68 

πινία ζηε Β. Δπξψπε κε ρσξεηηθφηεηα 60.876 θιηλψλ θαη 101 πινία ζηε Μεζφγεην 

κε ρσξεηηθφηεηα 114.860 θιηλψλ (European Cruise Council, 2010). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, ζηελ Δπξψπε ππήξραλ 198 θξνπαδηεξφπινηα κε 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 218.000 θιηλψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 5 εθαηνκκχξηα επηβάηεο 

επηβηβάζηεθαλ ζε θάπνην επξσπατθφ ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Απφ ηα 

δξνκνιφγηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ 25 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο επηβαηψλ ζε ιηκάληα 

επξσπατθψλ πφιεσλ (European Cruise Council, 2011).  

Δπίζεο, πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα πιεξψκαηα έθηαζαλ ζε επξσπατθά ιηκάληα. Γεληθά, 

ην 2010 δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ €14 δηο απφ ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ηνπο επηβάηεο 

θαη ην πιήξσκα, πεξίπνπ €35 δηο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, δεκηνπξγήζεθαλ 

307.526 ζέζεηο εξγαζίαο (Πιήξνπο απαζρφιεζεο) θαη πεξίπνπ €9 δηο ζε 

απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ (European Cruise Council, 2011). 

Καηά ην 2010, 100 θξνπαδηεξφπινηα έπιεαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Β. Δπξψπεο θαη 162 

ζηε Μεζφγεην κε ρσξεηηθφηεηα 106.104 θιηλψλ (Πεξίπνπ 1.061 θιίλεο αλά πινίν) 

θαη 190.114 θιίλεο (Πεξίπνπ 1.174 θιίλεο αλά πινίν) αληίζηνηρα. Σα πινία απηά ζηε 

Β. Δπξψπε κεηέθεξαλ 1,08 εθαη. επηβάηεο ζε 1.053 θξνπαδηέξεο, πξνζθέξνληαο 

                                                 
7
Ζ απνδεκίσζε είλαη ην άζξνηζκα ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ, ησλ σθειεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιηζεο δσήο, ησλ πιεξσκψλ ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξσκέο ρσξίο κεηξεηά θαη πεξηιακβάλεη φια ηα έζνδα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγνδφηεο. 
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νιηθή ρσξεηηθφηεηα 9,73 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε κέζε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 9 λχρηεο. 

Αληίζηνηρα, ζηε Μεζφγεην κεηέθεξαλ 3,47 εθαη. επηβάηεο ζε 2.841 θξνπαδηέξεο, 

πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 27,69 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε κέζε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ 8 λχρηεο. Σελ ίδηα ρξνληά, νη εηαηξείεο ηεο Β. Ακεξηθήο ιεηηνχξγεζαλ 25 

πινία ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο κε 36.424 θιίλεο θαη 52 πινία ζηε Μεζφγεην κε 

67.882 θιίλεο. Οη εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο ιεηηνχξγεζαλ 62 πινία κε ρσξεηηθφηεηα 

67.459 θιηλψλ ζηε Β. Δπξψπε θαη 110 πινία ζηε Μεζφγεην κε ρσξεηηθφηεηα 122.232 

θιηλψλ. Ζ Βαιηηθή απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ζηελ αγνξά ηεο Β. Δπξψπεο, 

δεκηνπξγψληαο 3,1 εθαη. επηζθέςεηο επηβαηψλ θαηά ην 2010 (European Cruise 

Council, 2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ζηελ Δπξψπε ππήξραλ 196 θξνπαδηεξφπινηα κε 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 240.200 θιηλψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ 5 εθαηνκκχξηα επηβάηεο 

επηβηβάζηεθαλ ζε θάπνην επξσπατθφ ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Απφ ηα 

δξνκνιφγηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ 28 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο επηβαηψλ ζε ιηκάληα 

επξσπατθψλ πφιεσλ (European Cruise Council, 2012).  

Δπίζεο, πεξίπνπ 14 εθαηνκκχξηα πιεξψκαηα έθηαζαλ ζε επξσπατθά ιηκάληα. Γεληθά, 

ην 2011 δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ €15 δηο απφ ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ηνπο επηβάηεο 

θαη ην πιήξσκα, πεξίπνπ €36 δηο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, δεκηνπξγήζεθαλ 

315.500 ζέζεηο εξγαζίαο (Πιήξνπο απαζρφιεζεο) θαη πεξίπνπ €10 δηο ζε 

απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ (European Cruise Council, 2012). 

Σν 2011, 102 θξνπαδηεξφπινηα έπιεαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Β. Δπξψπεο θαη 171 πινία 

ζηα λεξά ηεο Μεζνγείνπ κε ρσξεηηθφηεηα 111.188 θιηλψλ (Πεξίπνπ 1.090 θιίλεο αλά 

πινίν) θαη 221.419 θιηλψλ (Πεξίπνπ 1.295 θιίλεο αλά πινίν) αληίζηνηρα. Σα πινία 

ζηε Β. Δπξψπε, κεηέθεξαλ 1,26 εθαη. επηβάηεο ζε 1.051 θξνπαδηέξεο, πξνζθέξνληαο 

νιηθή ρσξεηηθφηεηα 11,18 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε κέζε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 8,9 

λχρηεο. Αληίζηνηρα, ζηε Μεζφγεην, κεηέθεξαλ 4,08 εθαη. επηβάηεο ζε 2.958 

θξνπαδηέξεο, πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 33,79 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε 

κέζε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 8,3 λχρηεο. Σελ ίδηα ρξνληά, νη εηαηξείεο ηεο Β. Ακεξηθήο 

ιεηηνχξγεζαλ 29 πινία ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο κε 38.153 θιίλεο θαη 57 πινία ζηε 

Μεζφγεην κε ρσξεηηθφηεηα 83.513 θιηλψλ. Οη εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο ιεηηνχξγεζαλ 

59 πινία ζηε Β. Δπξψπε κε ρσξεηηθφηεηα 71.216 θιηλψλ θαη 114 ζηε Μεζφγεην 
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ρσξεηηθφηεηαο 137.906 θιηλψλ. Ζ Βαιηηθή δεκηνχξγεζε 3,6 εθαη. επηζθέςεηο 

επηβαηψλ θαηά ην 2011 (European Cruise Council, 2012). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012, ζηελ Δπξψπε ππήξραλ 207 θξνπαδηεξφπινηα κε 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 249.000 θιηλψλ. Πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα επηβάηεο 

επηβηβάζηεθαλ ζε θάπνην επξσπατθφ ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Απφ ηα 

δξνκνιφγηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ 29 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο επηβαηψλ ζε ιηκάληα 

επξσπατθψλ πφιεσλ (Cruise Lines International Association, 2013).  

Δπίζεο, πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα πιεξψκαηα έθηαζαλ ζε επξσπατθά ιηκάληα. Γεληθά, 

ην 2012 δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ €15 δηο απφ ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ηνπο επηβάηεο 

θαη ην πιήξσκα, πεξίπνπ €38 δηο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, δεκηνπξγήζεθαλ 

326.904 ζέζεηο εξγαζίαο (Πιήξνπο απαζρφιεζεο) θαη πεξίπνπ €10 δηο ζε 

απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ (Cruise Lines International Association, 2013).  

Σέινο, ην 2012, 109 θξνπαδηεξφπινηα έπιεαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Β. Δπξψπεο θαη 168 

πινία ζηε Μεζφγεην κε ρσξεηηθφηεηα 120.871 θιηλψλ (πεξίπνπ 1.109 θιίλεο αλά 

πινίν) θαη 221.214 θιίλεο (πεξίπνπ 1.317 θιίλεο αλά πινίν) αληίζηνηρα. Σα πινία 

κεηέθεξαλ ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο 1,49 εθαη. επηβάηεο ζε 1.265 θξνπαδηέξεο, 

πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 13,18 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε κέζε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ 8,8 λχρηεο. Αληίζηνηρα, ζηε Μεζφγεην κεηέθεξαλ 3,78 εθαη. επηβάηεο ζε 

2.650 θξνπαδηέξεο, πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 30,74 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, 

κε κέζε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 8,1 λχρηεο. Σελ ίδηα ρξνληά, νη εηαηξείεο ηεο Β. Ακεξηθήο 

ιεηηνχξγεζαλ 29 πινία ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο κε 42.101 θιίλεο θαη 59 πινία ζηε 

Μεζφγεην ρσξεηηθφηεηαο 83.229 θιηλψλ. Οη εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο ιεηηνχξγεζαλ 60 

πινία ζηε Β. Δπξψπε κε ρσξεηηθφηεηα 73.455 θιηλψλ θαη 107 πινία ζηε Μεζφγεην 

ρσξεηηθφηεηαο 135.336 θιηλψλ (Cruise Lines International Association, 2013).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ζηελ Δπξψπε έπιεαλ 198 θξνπαδηεξφπινηα κε 

ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 249.000 θιηλψλ. Πεξίπνπ 6,5 εθαηνκκχξηα επηβάηεο 

επηβηβάζηεθαλ ζε θάπνην επξσπατθφ ιηκάλη γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Απφ ηα 

δξνκνιφγηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ 31 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο επηβαηψλ ζε ιηκάληα 

επξσπατθψλ πφιεσλ (Cruise Lines International Association, 2014). 

Δπίζεο, πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα πιεξψκαηα έθηαζαλ ζε επξσπατθά ιηκάληα. Γεληθά, 

ην 2013 δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ €16 δηο απφ ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ηνπο επηβάηεο 
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θαη ην πιήξσκα, €39,4 δηο ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, δεκηνπξγήζεθαλ 339.417 

ζέζεηο εξγαζίαο (Πιήξνπο απαζρφιεζεο) θαη €10,5 δηο ζε απνδεκηψζεηο 

εξγαδνκέλσλ (Cruise Lines International Association, 2014). 

Σέινο, ην 2013, 108 θξνπαδηεξφπινηα έπιεαλ ζηε ζάιαζζα ηεο Β. Δπξψπεο θαη 166 

πινία ζηε Μεζφγεην κε ρσξεηηθφηεηα 128.439 θιηλψλ (Πεξίπνπ 1.189 θιίλεο αλά 

πινίν) θαη 220.352 θιίλεο (Πεξίπνπ 1.327 θιίλεο αλά πινίν) αληίζηνηρα. Σα πινία 

κεηέθεξαλ ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο 1,57 εθαη. επηβάηεο ζε 1.249 θξνπαδηέξεο, 

πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 13,86 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, κε κέζε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ 8,85 λχρηεο. Αληίζηνηρα, ζηε Μεζφγεην κεηέθεξαλ 3,86 εθαη. επηβάηεο ζε 

2.619 θξνπαδηέξεο, πξνζθέξνληαο νιηθή ρσξεηηθφηεηα 31,47 εθαη. επηβαηψλ/λχρηα, 

κε κέζε δηάξθεηα ηαμηδηνχ 8,15 λχρηεο. Σελ ίδηα ρξνληά, νη εηαηξείεο ηεο Β. Ακεξηθήο 

ιεηηνχξγεζαλ 31 πινία ζηα λεξά ηεο Β. Δπξψπεο κε 49.623 θιίλεο θαη 56 πινία ζηε 

Μεζφγεην ρσξεηηθφηεηαο 83.137 θιηλψλ. Οη εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο ιεηηνχξγεζαλ 62 

πινία ζηε Β. Δπξψπε κε ρσξεηηθφηεηα 75.552 θιηλψλ θαη ζηε Μεζφγεην ε 

ρσξεηηθφηεηα έθηαζε ζηηο 137.215 θιίλεο (Cruise Lines International Association, 

2014).  

Οη αθίμεηο ησλ επηβαηψλ ζηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο (Μεζνγείνπ θαη Β. Δπξψπεο) απφ 

ην 2007 έσο θαη ην 2013 είλαη ηεο ηάμεο ησλ 89.691.676 επηβαηψλ ζπλνιηθά. Απφ ην 

2007 έσο θαη ην 2013 νη επηβάηεο ζηα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα επηβίβαζεο ηεο 

Δπξψπεο (Μεζνγείνπ θαη Β. Δπξψπεο) απμήζεθαλ θαηά 60%, απφ 9.604.382 

επηβάηεο ην 2007 ζε 15.386.188 επηβάηεο ην 2013.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αθίμεηο επηβαηψλ ζηε Μεζφγεην απμήζεθαλ θαηά 49% απφ ην 

2007 ζην 2013, απφ 7.685.571 επηβάηεο ην 2007 ζε 11.491.804 επηβάηεο ην 2013. 

Κπξηφηεξα ιηκάληα επηζθεςηκφηεηαο είλαη απηά ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Διιάδαο. πγθεθξηκέλα, ζηα ιηκάληα ηεο Ηζπαλίαο νη επηβάηεο απμήζεθαλ θαηά 36% 

απφ ην 2007 έσο ην 2013 (ζε ζχλνιν 24.233.786 επηβαηψλ), ηεο Ηηαιίαο απμήζεθαλ 

θαηά 64% θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε ζχλνιν 35.626.156 επηβαηψλ) θαη ηέινο 

ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 30% θαηά ην ίδην δηάζηεκα (ζε ζχλνιν 9.061.581 

επηβαηψλ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θπξηφηεξα ιηκάληα ηεο Ηζπαλίαο σο πξνο ηελ 

επηζθεςηκφηεηα είλαη ην ιηκάλη ηεο Βαξθειψλεο θαη ηεο Πάικα Μαγηφξθα, ηεο 

Ηηαιίαο είλαη ηα ιηκάληα ηεο Σζηβηηαβέθθηα, ηεο Βελεηίαο, ηεο αβφλα θαη ηεο 

Γέλνβα, ελψ ηεο Διιάδαο είλαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά (Πίλαθαο 2.4) (European 
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Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014). 

Όζνλ αθνξά ζηα ιηκάληα ηεο Β. Δπξψπεο, νη αθίμεηο επηβαηψλ απμήζεθαλ θαηά 

102% απφ ην 2007 ζην 2013, απφ 1.918.811 επηβάηεο ην 2007 ζε 3.894.384 επηβάηεο 

ην 2013. Κπξηφηεξα ιηκάληα επηζθεςηκφηεηαο είλαη απηά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

ηεο Γαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο. πγθεθξηκέλα, ζηα ιηκάληα ηνπ Ζλ. 

Βαζηιείνπ νη επηβάηεο απμήζεθαλ θαηά 97% απφ ην 2007 έσο ην 2013 (ζε ζχλνιν 

10.417.401 επηβαηψλ), ηεο Γαλίαο θαηά 59% θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε 

ζχλνιν 4.854.319 επηβαηψλ), ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθαλ θαηά 199% θαηά ην ίδην 

δηάζηεκα (ζε ζχλνιν 3.919.084 επηβαηψλ) θαη ηέινο ηεο Οιιαλδίαο απμήζεθαλ θαηά 

87% (ζε ζχλνιν 1.579.349 επηβαηψλ), Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα θπξηφηεξα ιηκάληα 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ σο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηα είλαη ην ιηκάλη ηνπ 

ανπζάκπηνλ θαη ηνπ Νηφβεξ, ηεο Γαλίαο είλαη ην ιηκάλη ηεο Κνπεγράγεο, ηεο 

Γεξκαλίαο είλαη ηα ιηκάληα ηνπ Κηέινπ θαη ηνπ Ακβνχξγνπ θαη ηέινο ηεο Οιιαλδίαο 

είλαη ην ιηκάληα ηνπ Άκζηεξληακ (Πίλαθαο 2.6-4) (European Cruise Council (ECC), 

2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association (CLIA), 2013, 2014). 
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Πίλαθαο 2.7-4: Δπηβάηεο ζηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα επηβίβαζεο ηεο Δπξώπεο, 

2007-2013 

Ληκάλη 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 χλνιν 

Μεζόγεηνο 

Βαξθειώλε 

(Ηζπαλία) 

1.765.838 2.069.651 2.151.465 2.347.976 2.657.244 2.408.960 2.599.232 16.000.366 

Σζηβηηαβέθθηα 

(Ηηαιία) 

1.586.101 1.818.616 1.802.938 1.920.000 2.400.000 2.190.000 2.538.259 14.255.914 

Πεηξαηάο 

(Διιάδα) 

1.000.000 1.290.000 1.500.000 1.210.000 1.560.000 1.199.000 1.302.581 9.061.581 

Βελεηία (Ηηαιία) 1.003.529 1.215.088 1.420.980 1.617.011 1.786.416 1.775.944 1.815.823 10.634.791 

Πάικα 

Μαγηόξθα 

(Ηζπαλία) 

1.048.906 1.131.147 1.056.215 1.347.009 1.419.502 984.785 1.245.856 8.233.420 

αβόλα (Ηηαιία) 761.000 772.000 712.681 644.000 850.000 810.097 939.038 5.488.816 

Γέλνβα (Ηηαιία) 520.197 547.905 671.468 860.290 798.521 797.239 1.051.015 5.246.635 

Τπο-ύλοιο 7.685.571 8.844.407 9.315.747 9.946.286 11.471.683 10.166.025 11.491.804 68.921.523 

Β. Δσρώπε 

ανπζάκπηνλ 

(Ζλ. Βαζίιεην) 

798.463 971.258 1.054.900 1.243.463 1.445.000 1.529.000 1.646.000 8.688.084 

Κνπεγράγε 

(Γαλία) 

502.000 555.819 675.000 662.000 819.000 840.000 800.500 4.854.319 

Κίειν 

(Γεξκαλία) 

173.000 222.130 291.388 341.000 377.205 348.180 363.476 2.116.379 

Νηόβεξ (Ζλ. 

Βαζίιεην) 

164.723 273.187 259.222 307.223 223.825 246.000 255.137 1.729.317 

Άκζηεξληακ 

(Οιιαλδία) 

147.947 226.079 181.548 198.530 258.576 289.757 276.912 1.579.349 

Ακβνύξγν 132.678 897.91 126.839 246.000 314.500 430.329 552.359 1.802.705 

Υπν-Σχλνιν 1.918.811 2.248.473 2.588.897 2.998.216 3.438.106 3.683.266 3.894.384 20.770.153 

Γεληθφ χλνιν 9.604.382 11.092.880 11.904.644 12.944.502 14.909.789 13.849.291 15.386.188 89.691.676 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα παξνπζηάδεη κεγάιε επηηπρία ζηελ θξνπαδηέξα, θαζψο 

εκθαλίδεηαη λα είλαη ν δεχηεξνο πην θεκηζκέλνο πξννξηζκφο κεηά ηελ Καξατβηθή. Σν 

2003, ε Μεζφγεηνο αληηπξνζψπεπε ην 11,5% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θξνπαδηέξαο 

φζνλ αθνξά ζην κεξίδην ρσξεηηθφηεηαο, κε πξψηε ηελ Καξατβηθή κε 45,7% κεξίδην 

παγθνζκίσο (Γηάγξακκα 2.1). Αθνινπζνχλ ε ππφινηπε Δπξψπε (10,9%), ε Αιάζθα 

(7,4%) θαη πνιχ πίζσ έξρνληαη ε Ν. Ακεξηθή (2,4%), ε Απζηξαιία/Ν. Εειαλδία/Ν. 

Δηξεληθφο (1,6%) θαη ε Αζία (0,5%).  
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 Σν 2008, ε Μεζφγεηνο αληηπξνζψπεπε ην 17,6% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

θξνπαδηέξαο φζνλ αθνξά ζην κεξίδην ρσξεηηθφηεηαο, κε πξψηε ηελ Καξατβηθή κε 

37,2% κεξίδην παγθνζκίσο. Αθνινπζνχλ ε ππφινηπε Δπξψπε (8,3%), ε Αιάζθα 

(7,6%) θαη πνιχ πίζσ έξρνληαη ε Ν. Ακεξηθή (2,9%), ε Απζηξαιία/Ν. Εειαλδία/Ν. 

Δηξεληθφο (2,2%) θαη ε Αζία (1,2%). Παξαηεξνχκε κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 53% 

ζην κεξίδην ηεο Μεζνγείνπ ην 2008 ζπγθξηηηθά κε ην 2003. 

Σν 2012, ε Μεζφγεηνο αληηπξνζψπεπε ην 19,9% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θξνπαδηέξαο 

φζνλ αθνξά ζην κεξίδην ρσξεηηθφηεηαο, κε πξψηε ηελ Καξατβηθή κε 37,3% κεξίδην 

παγθνζκίσο. Αθνινπζνχλ ε ππφινηπε Δπξψπε (9,8%), ε Αιάζθα (5,4%) θαη πνιχ 

πίζσ έξρνληαη ε Ν. Ακεξηθή (3,4%), ε Απζηξαιία/Ν. Εειαλδία/Ν. Δηξεληθφο (4,1%) 

θαη ε Αζία (3,6%). Παξαηεξνχκε κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 13% ζην κεξίδην ηεο 

Μεζνγείνπ ην 2012 ζπγθξηηηθά κε ην 2009 θαη 73% αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ην 2003. 

 

 

 

 

 

                      

                                  

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία (βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα απφ MedCruise YearBook, 2013/2014). 

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο παίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηα ζπλνιηθά έζνδα αιιά θαη 

ζπλεηζθέξεη ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο ηφζν ζηα λαππεγεία φζν θαη ζηα επξσπατθά ιηκάληα. Οη ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ηε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ 

γεληθφηεξα θαη ηεο θξνπαδηέξαο εηδηθφηεξα θαη λα επελδχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζε 

 Γηάγξακκα 2.7-2: Μεξίδην Υσξεηηθόηεηαο ζηε Μεζόγεην 
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απηφλ ηνλ ηνκέα πνπ απνδεηθλχεηαη θαίξηαο ζεκαζίαο (Papadopoulou and Sambracos, 

2014a). 

2.7.3 Ζ Κξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

ηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θπξίαξρν φξγαλν πνπ ζα έρεη σο θεληξηθφ 

ζηφρν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα, ε 

Έλσζε Ληκέλσλ Διιάδνο (Δ.ΛΗΜ.Δ.) πξνρψξεζε ζηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ην 

έηνο 2011 πξνο φια ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο ζηα νπνία πξνζεγγίδνπλ θξνπαδηεξφπινηα. 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα 

παξνπζηαζζνχλ νη πθηζηάκελεο ιηκεληθέο ππνδνκέο θξνπαδηέξαο αιιά θαη ηα 

νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο θξνπαδηέξαο θαζψο θαη λα γίλεη 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο θξνπαδηέξαο ζε νξίδνληα πεληαεηίαο (Δ.ΛΗΜ.Δ., 2014γ). 

Μεηά απφ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο βγήθαλ 

νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ο αξηζκφο πινίσλ θαη επηβαηψλ δείρλεη αλνδηθέο 

ηάζεηο ζηα πεξηζζφηεξα ιηκάληα (14 ζην ζχλνιν), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Πεηξαηά. Σα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Κέξθπξαο, είλαη ηαπηφρξνλα ιηκάληα 

αθεηεξίαο θαη ιηκάληα πξννξηζκνχ, ελψ ηα ππφινηπα είλαη κφλν ιηκάληα πξννξηζκνχ. 

εκαληηθά ιηκάληα θξνπαδηέξαο δελ δηαζέηνπλ ζηαζκνχο δηαθίλεζεο επηβαηψλ. ηα 

πεξηζζφηεξα ιηκάληα ην πινίν γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζέζε ειιηκεληζκνχ, αιιά 

κφλν πέληε ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θξάηεζεο ζέζεο. 

ε πεξίπησζε πνιιαπιψλ αθίμεσλ, κφλν ηέζζεξα ιηκάληα δηαζέηνπλ θαλφλεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο, ελψ ζηα ππφινηπα ην δήηεκα αληηκεησπίδεηαη εθ ησλ 

ελφλησλ. Με εμαίξεζε ηα ιηκάληα ηεο Κσ, Πάηκνπ, αληνξίλεο θαη Ζγνπκελίηζαο, ζε 

φια ηα αιιά ιηκάληα ιεηηνπξγεί πινεγηθή ππεξεζία. Με εμαίξεζε ηα ιηκάληα ηεο 

Πάηκνπ θαη ηελ αληνξίλεο ζε φια ηα άιια ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ξπκνπιθψλ. ηα 

κηζά ιηκάληα δελ γίλεηαη δηάθξηζε επηβαηψλ Schengen θαη δελ ειέγρνληαη ηεισλεηαθά 

νη επηβάηεο φηαλ επηζηξέθνπλ ζην πινίν. Ο θψδηθαο ISPS εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα ζε φια ηα ιηκάληα. Χο πξνο ηε θχιαμε επηθξαηεί κηα πνηθηιία ζπλδπαζκψλ 

δεκφζηνπ (Ληκεληθή Αζηπλνκία) θαη ηδησηηθνχ θνξέα, κε εμαίξεζε ηελ Κέξθπξα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηδησηηθή εηαηξεία θχιαμεο. Όια ηα ιηκάληα δηαζέηνπλ 

ππεξεζίεο γηα ηνπο επηβάηεο πνπ δελ αθνινπζνχλ εθδξνκέο (Δ.ΛΗΜ.Δ., 2014δ). 
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Σν 2011 νη αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο θαηά 552 πινία ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο (4.937 αθίμεηο πινίσλ ην 2011 θαη 4.385 αθίμεηο ην 2010). 

ε φια ζρεδφλ ηα ιηκάληα παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ αθίμεσλ, κε εμαίξεζε ηα 

ιηκάληα ηεο Ρφδνπ (526 αθίμεηο ην 2011 θαη 536 ην 2010), ηεο Πάηκνπ (481 αθίμεηο 

ην 2011 θαη 531 ην 2010), ηνπ Ζξαθιείνπ (209 αθίμεηο ην 2011 θαη 247 ην 2010), ηεο 

Θεζζαινλίθεο (19 αθίμεηο ην 2011 θαη 20 ην 2010) θαη ηεο Καβάιαο (10 αθίμεηο ην 

2011 θαη 11 ην 2010). Σν έηνο 2011 πεξηζζφηεξεο αθίμεηο παξαηεξήζεθαλ ζην ιηκάλη 

ηεο αληνξίλεο (962 πινία) ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2010 φηαλ ην ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά 

είρε 823 αθίμεηο ζπγθξηηηθά κε ην ιηκάληα ηεο αληνξίλεο πνπ είρε 700 αθίμεηο 

πινίσλ. Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ ιηκάλη θξνπαδηέξαο ήηαλ απηφ ηεο Μπθφλνπ κε 

684 αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ην 2011.   

Σν 2011 ζην θεληξηθφ ιηκάλη ηεο ρψξαο, ζηνλ Πεηξαηά, αθίρζεζαλ 2.515.191 επηβάηεο 

θξνπαδηέξαο, κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 34,8% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

ην ιηκάλη ηεο αληνξίλεο αθίρζεζαλ 938.291 επηβάηεο, αχμεζε θαηά 21% ζε ζρέζε 

κε ην 2010. ην ιηκάλη ηνπ Καηάθνινπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αθίρζεζαλ 819.943 επηβάηεο, κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,3% 

ζπγθξηηηθά κε ην 2010. Σν 2011, αθίρζεζαλ ζπλνιηθά 6.919.604 επηβάηεο 

θξνπαδηέξαο ζηα ειιεληθά ιηκάληα, ελψ ην 2010 ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ήηαλ 

5.746.259, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 20,4%.  

Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ην 2011 είρε 9 ζέζεηο πξφζδεζεο θξνπαδηεξφπινησλ (ην 2014 

νη πξνβιήηεο έρνπλ απμεζεί ζηηο 11), ην ιηκάλη ηεο Ρφδνπ έρεη 8 πξνβιήηεο, ηνπ 

Ζξαθιείνπ θαη ηεο Πάηξαο 4, ηεο Μπθφλνπ 3, ηεο Κέξθπξαο, ησλ Υαλίσλ (νχδα), 

ηεο Κσ, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Καβάιαο, ηεο Ζγνπκελίηζαο θαη ηνπ Λαπξίνπ έρνπλ 

απφ 2 πξνβιήηεο πξφζδεζεο θαη ηα ιηκάληα ηεο Πάηκνπ θαη ηνπ Βφινπ έρνπλ απφ κία 

ζέζε πξφζδεζεο. Δλψ, ην ιηκάλη ηεο αληνξίλεο δελ έρεη έσο ηψξα θακία ζέζε 

πξφζδεζεο θξνπαδηεξφπινησλ θαη νη επηβάηεο πξνζεγγίδνπλ ην λεζί κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεισλ ξπκνπιθψλ.  

Καηά ηα έηε 2004-2009 αθίρζεζαλ ζπλνιηθά 22.318 επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. (2014), νη αθίμεηο επηβαηψλ γηα ηα έηε 2004-2009 αλήιζαλ 

ζπλνιηθά ζηηο 19.301.390, ελψ νη επηβηβάζεηο ζηα θξνπαδηεξφπινηα ζηηο 1.864.773 

θαη νη απνβηβάζεηο ζε 1.501.875. 
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Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πξννξηζκφ γηα ηελ θξνπαδηεξνπινΐα 

εληφο ηεο Μεζνγείνπ. Γηαζέηεη 11 ζέζεηο ηαπηφρξνλεο πξφζδεζεο θξνπαδηεξφπινησλ, 

εμππεξεηψληαο ηα κεγαιχηεξα πινία ηνπ είδνπο. ην ιηκάλη ιεηηνπξγεί ζηαζκφο 

επηβαηψλ εμσηεξηθνχ θαη ε δηαθίλεζε απφ ηνπο ρψξνπο πξφζδεζεο ζην ζηαζκφ 

επηβαηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο 

(Ο.Λ.Π., 2014γ).  

Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο πνπ επηζθέπηνληαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

θαιχηεξε ρξνληά απφ άπνςε αθίμεσλ επηβαηψλ ήηαλ ην 2008 κε πεξηζζφηεξνπο απφ 

κηζφ εθαηνκκχξην επηβάηεο λα επηζθέπηνληαη ηνλ Πεηξαηά (512.597). Απφ ην 2002 

έσο ην 2013 έρνπλ επηζθεθζεί ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 3.822.423 επηβάηεο 

θξνπαδηέξαο. Σν 2013 παξαηεξήζεθε κείσζε ζηηο αθίμεηο θαηά 6,2% ζπγθξηηηθά κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο, κείσζε θαηά 32% ζπγθξηηηθά κε ην 2011 θαη κείσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 27% ζε ζρέζε κε ην 2010.  

Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά έρνπλ ήδε επηζθεθζεί 374 θξνπαδηεξφπινηα κέρξη ηέινο 

Απγνχζηνπ θαη αλακέλεηαη λα πξνζδέζνπλ αθφκα 226 έσο θαη ην Γεθέκβξε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα 600 ζπλνιηθά θξνπαδηεξφπινηα, ηα 198 μεθηλνχλ ην ηαμίδη ηνπο 

απφ ηνλ Πεηξαηά, ελψ ηα 402 είλαη δηακεηαθφκηζεο (transit).  Σα πεξηζζφηεξα 

θξνπαδηεξφπινηα πξνζδέλνπλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαηά ην κήλα Οθηψβξην (102 

θ/δ), ελψ αξθεηά κεγάιε είλαη θαη ε θίλεζε ζην ιηκάλη θαηά ηνπο κήλεο Μάην (74 

θ/δ), Ηνχιην (83 θ/δ), Αχγνπζην (82 θ/δ) θαη επηέκβξην (82 θ/δ). Απφ απηά, ηα 

πεξηζζφηεξα θξνπαδηεξφπινηα επηβίβαζεο μεθηλνχλ ην ηαμίδη ηνπο απφ ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά θαηά ηνπο κήλεο Μάην (31 θ/δ), Αχγνπζην (30 θ/δ) θαη Οθηψβξην (31 θ/δ). 

Δλψ, ηα πεξηζζφηεξα θξνπαδηεξφπινηα δηακεηαθφκηζεο (transit) έξρνληαη ζην ιηκάλη 

ηνπ Πεηξαηά ην κήλα Οθηψβξην (71 θ/δ) αιιά θαη ηνλ Ηνχιην (58 θ/δ). 

ην αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εηαηξείεο θξνπαδηεξφπινησλ, 

νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαηά ην 2014
8
, είηε πξφθεηηαη γηα 

δξνκνιφγηα επηβίβαζεο είηε γηα δξνκνιφγηα δηακεηαθφκηζεο (transit). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία θππξηαθψλ ζπκθεξφλησλ Louis Cruises δξνκνινγεί 91 

                                                 
8
 Απφ ηηο ζπλνιηθά 50 εηαηξείεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά γηα ην 2014, ζπκπεξηιάβακε 

ζην δηάγξακκα 6, φζεο δξνκνινγνχλ πάλσ απφ 10 δηαδξνκέο γηα ιφγνπο επρξεζηίαο. 
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δηαδξνκέο θξνπαδηέξαο κε ηα πινία ηεο κέζα ζην έηνο, ε ηηαιηθή Costa Cruises 

δξνκνινγεί 69 δηαδξνκέο, ε ηηαιηθή MSC Cruises δξνκνινγεί 45, ε λνξβεγηθή 

Norwegian Cruise Line 36 θαη ε ακεξηθάληθε Celebrity Cruises δξνκνινγεί 35 

δηαδξνκέο κέζα ζην 2014 (Γηάγξακκα 2.6-3).  

Πεγή: Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο (Ο.Λ.Π.), 2014β. 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί ηελ πχιε πξνο ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο θαη ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Ζ Θεζζαινλίθε, αιιά θαη ε 

επξχηεξε πεξηνρή (Γίνλ, Πέιια, Βεξγίλα), απνηεινχλ ζεκεία ηδηαίηεξνπ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαζψο ηηο ζηνιίδνπλ κλεκεία απφ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο 

(Αξραία Διιάδα, Ρσκατθή Πεξίνδνο, Βπδάληην).  

Βξίζθεηαη ζην εζψηαην ζεκείν ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ, ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνο ηα δπηηθά ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ 

πξνζέγγηζε ησλ πινίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θπζηθφ θαλάιη κεγάινπ βάζνπο ην 

νπνίν δελ ρξεηάδεηαη εθβάζπλζε.  

Γηάγξακκα 2.7-3: Ληκέλαο Πεηξαηώο (εηαηξείεο) 
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Καηαιακβάλεη ρψξν έθηαζεο 1,5 εθαηνκκχξηα ηκ θαη εθηείλεηαη ζε κήθνο 3,5 

ρηιηνκέηξσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ έμη πξνβιήηεο, θξεπηδψκαηα 

κήθνπο 6200 κέηξσλ κε βχζηζκα ηεο ζάιαζζαο έκπξνζζελ απηψλ έσο 12 κέηξα θαη 

θιεηζηνχο θαη αλνηθηνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 600.000 ηκ, 

θαηάιιειεο γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ θνξηίσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο (Ο.Λ.Θ., 2014β). 

Οη επηβάηεο επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο θπκαίλνληαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηα έηε 2005 (512 επηβάηεο απνβηβάζηεθαλ θαη 476 επηβηβάζηεθαλ), 

ην 2006 (91 επηβάηεο απνβηβάζηεθαλ θαη κφιηο 2 επηβηβάζηεθαλ) θαη ην 2009 (9.139 

επηβάηεο απνβηβάζηεθαλ θαη 9.608 επηβηβάζηεθαλ). Όζν γηα ηνπο επηβάηεο 

δηακεηαθφκηζεο (transit), παξαηεξείηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξνη ην 2008 (22.776 

επηβάηεο) θαη ιηγφηεξνη ην 2005 (5.081 επηβάηεο). 

Σν ιηκάλη Παηξψλ δηαζέηεη ηέζζεξηο πξνβιήηεο θαη θξεπηδψκαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 

3.000 κ. πεξίπνπ, βάζνπο 8,50-10,50 κ. απφ ηελ θαηψηαηε ξερία θαη κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη θνξηεγά πινία κέρξη 25.000 θφξνπο θαη επηβαηεγά πινία κέρξη 16.000 

θφξνπο θαη κήθνπο 220 κ (Ο.Λ.ΠΑ, 2014β).  

H κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα γηα ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, εκθαλίδεηαη θαηά ηα έηε 

2007 (2.405 επηβάηεο), ην 2008 (2.590 επηβάηεο) θαη ην 2011 (2.287 επηβάηεο). Ζ 

κηθξφηεξε πξνζέιεπζε επηβαηψλ θξνπαδηέξαο παξνπζηάδεηαη ην έηνο 2012 (374 

επηβάηεο), ην 2009 (605 επηβάηεο) θαη ην 2006 (915 επηβάηεο). Αμηνζεκείσην είλαη φηη 

κέζα ζε δχν έηε, απφ ην 2009 έσο ην 2011 ζεκεηψζεθε αχμεζε ζηηο αθίμεηο επηβαηψλ 

θαηά 278% θαη κφιηο κέζα ζε έλα έηνο ζεκεηψζεθε πηψζε ησλ αθίμεσλ ησλ 

επηβαηψλ θξνπαδηέξαο θαηά 16%. 

Σν ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη έλα ιηκάλη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αθνχ δηαζέηεη ηκήκα 

αθηνπινΐαο, θξνπαδηέξαο θαη εκπνξηθφ ηκήκα, ελψ εμππεξεηεί κφληκα πεξηζζφηεξα 

απφ 100 επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε (Ο.Λ.Ζ., 2014α). Ο ιηκέλαο Ζξαθιείνπ 

δηαζέηεη πάλσ απφ ηέζζεξηο πξνβιήηεο θξνπαδηεξφπινησλ κε δπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο πινίσλ κήθνπο 350 κ (Ο.Λ.Ζ., 2014β).  

Ο ιηκέλαο ηνπ Ζξαθιείνπ απφ ην 2002 έσο θαη ην 2010 έρεη δερηεί πάλσ απφ 2.000 

θξνπαδηεξφπινηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαιχηεξε ρξνληά γηα ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ 

ήηαλ ην 2007 φπνπ ζην ιηκάλη πξνζέγγηζαλ 350 θξνπαδηεξφπινηα θαη ην 2008 κε 303 
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θξνπαδηεξφπινηα. Σν 2010 παξνπζηάδεηαη θαζνδηθή πνξεία ηεο θξνπαδηέξαο ζην 

Ζξάθιεην κε 247 πινία λα πξνζεγγίδνπλ ην ιηκάλη, κείσζε θαηά 14% ζπγθξηηηθά κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο θαη πηψζε θαηά 29% ζπγθξηηηθά κε ην 2007. 

Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1893, βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ηζηφ 

ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ θαη έρεη πιένλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

κεηαθνξηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Σν ιηκάλη θαηέρεη θεληξνβαξή ζέζε ζηελ Διιάδα 

θαη απνηειεί ηελ αλαηνιηθή πχιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο., εμππεξεηψληαο ηφζν ηελ 

επηβαηηθή - ηνπξηζηηθή θίλεζε φζν θαη ηελ εκπνξεπκαηηθή. 

Τπνδέρεηαη κεγάιν αξηζκφ θξνπαδηεξφπινησλ, έρνληαο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο. 

Παξάιιεια ζην κεγαιχηεξφ ηνπ κέξνο εμππεξεηεί κε ηηο ππνδνκέο ηνπ ηελ 

εκπνξεπκαηηθή θίλεζε παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη έρεη 

ηηο δπλαηφηεηεο λα δερηεί πάζεο θχζεσο θνξηία (εκπνξεπκαην-θηβψηηα, ρχδελ θ.ιπ.) 

(Ο.Λ.Β, 2014α). Ο ιηκέλαο ηνπ Βφινπ απφ ην 2000 έσο θαη ην 2013 έρεη δερζεί 591 

θξνπαδηεξφπινηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα πξνζέγγηζαλ ην ιηκάλη ην 2001 (79 

πινία), ην 2002 (72 πινία) θαη ην 2011 (61 πινία). Σν 2013 παξαηεξήζεθε αχμεζε 

ζηηο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαηά 10 πινία 

θαη κείσζε ζπγθξηηηθά κε ην 2011 θαηά 30 πινία. 

Καηά ηα έηε 2000-2013 ζηνλ ιηκέλα Βφινπ έρνπλ απνβηβαζηεί πάλσ απφ 400.000 

επηβάηεο κε ηε κεγαιχηεξε εηζξνή λα παξαηεξείηαη ην 2002 (75.633 επηβάηεο) θαη ην 

2011 (72.796 επηβάηεο). Σν 2013 κφιηο 20.227 επηβάηεο απνβηβάζηεθαλ ζην ιηκάλη, 

κία αχμεζε θαηά 69% ζπγθξηηηθά κε ην 2012 θαη κείσζε θαηά 72% ζπγθξηηηθά κε ην 

2011. Οη επηβάηεο πνπ απνβηβάδνληαη ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

Γεξκαλνί (147.065 επηβάηεο απφ ην 2000 έσο θαη ην 2013). Δπηπξφζζεηα, αξθεηνί 

είλαη θαη νη Άγγινη (55.306 επηβάηεο) θαη νη Ηηαινί (42.050 επηβάηεο). 

Σν 2014 ζην ιηκάλη ηνπ Βφινπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα θαηαπιεχζνπλ 54 

θξνπαδηεξφπινηα ηνπο κήλεο Απξίιην έσο θαη Ννέκβξην, 23 πινία πεξηζζφηεξα απφ 

ην πξνεγνχκελν έηνο, κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 74%. Σα πεξηζζφηεξα 

θξνπαδηεξφπινηα θζάλνπλ ζην ιηκάλη ην κήλα Οθηψβξην (20 πινία) θαη ηα ιηγφηεξα 

ην κήλα Ηνχλην (2 πινία). 

ην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο ζπγθεληξψλνληαη φιεο ζρεδφλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλα ιηκάλη ζαλ θπξίσο επηβαηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ. Δίλαη ην κεγαιχηεξν 
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λεζί ησλ Ησλίσλ Νήζσλ θαη ην έθην κεγαιχηεξν ιηκάλη θξνπαδηέξαο ηεο ρψξαο κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 1.940.000 επηβάηεο εηεζίσο. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ ιηκαληνχ 

ηεο Κέξθπξαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά θαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο (Styliadis, 2012). 

Σν ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο είλαη πιένλ ην δεχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο (κεηά ην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά) πνπ ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα ζαλ ιηκάλη homeport αιιά θαη ιηκάλη 

επηβίβαζεο. Σν ιηκάλη έρεη πέληε ζέζεηο πξφζδεζεο θξνπαδηεξφπινησλ, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δχν είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα λέαο γεληάο θξνπαδηεξφπινηα κε κέζν 

βχζηζκα απφ 8 έσο 11 κέηξα. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο απνβάζξαο είλαη πεξίπνπ 1.250 

κ., ηθαλφ λα εμππεξεηεί πέληε πινία ηαπηφρξνλα. Σν ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο έρεη δερηεί 

πάλσ απφ 4.000 θξνπαδηεξφπινηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2003-2013). Δηδηθά, ηα 

ηέζζεξα ηειεπηαία έηε ππάξρεη απμεηηθή ηάζε θαη έρεη δερηεί εηεζίσο πάλσ απφ 400 

πινία. Απφ ην 2003 έσο θαη ην 2013 ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο έρνπλ απνβηβαζηεί 

πεξίπνπ 5.000.000 επηβάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαιχηεξε ρξνληά γηα ην ιηκάλη ήηαλ 

ην 2013 κε πεξίπνπ 750.000 αθίμεηο επηβαηψλ, κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 19% 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Σν ιηκάλη ησλ Υαλίσλ (νχδα) έρεη παξνπζηάζεη απμεηηθέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο. Απφ ην 2002 έσο θαη ην 2013, ζην ιηκάλη έρνπλ απνβηβαζηεί 

πάλσ απφ 300.000 επηβάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2013 νη αθίμεηο επηβαηψλ αλήιζαλ 

ζηηο 124.205, κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 120% ζπγθξηηηθά κε ην 2011 (56.196 

επηβάηεο). ην ιηκάλη έρνπλ πξνζδέζεη πάλσ απφ 300 θξνπαδηεξφπινηα θαηά ηα έηε 

2002 έσο θαη 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 αθίρζεζαλ 151 πινία κία αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 619% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο πνπ πξφζδεζαλ κφιηο 21 

θξνπαδηεξφπινηα.  

Ο ιηκέλαο Μπθφλνπ παξνπζηάδεη ζηαζεξέο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 2008-2011, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο. Απφ ην 2008 έσο θαη ην 2011 

αθίρζεζαλ ζην ιηκάλη πάλσ απφ 2.600 θξνπαδηεξφπινηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 

νη αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ αλήιζαλ ζηηο 684, κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 15% 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ην 2008 ήηαλ ε θαιχηεξε ρξνληά γηα ην 

ιηκάλη απφ άπνςε άθημεο πινίσλ κε πάλσ απφ 700 αθίμεηο. Όζνλ αθνξά ζηηο αθίμεηο 

επηβαηψλ δηαηεξνχλ θαη απηέο κία ζηαζεξή πνξεία απφ ην 2008 έσο θαη ην 2011, 

κεηξψληαο ζπλνιηθά πάλσ απφ 2.800.000 αθίμεηο επηβαηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ 
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ηεζζάξσλ απηψλ εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2011 αθίρζεζαλ 782.365 επηβάηεο, κία 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 18% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαη απνηέιεζε ηελ 

θαιχηεξε ρξνληά απφ άπνςε άθημεο επηβαηψλ. 

2.8  Υαξαθηεξηζηηθά επηβαηώλ θξνπαδηέξαο 

Σν ζχγρξνλν θξνπαδηεξφπινην παξνκνηάδεηαη κε μελνδνρείν, αιιά ε εηδνπνηφο 

δηαθνξά ηνπ απφ ην ζπκβαηφ μελνδνρείν είλαη φηη κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

εθάζηνηε δήηεζε θιηλψλ ιφγσ ηνπ φηη κεηαθηλείηαη γεσγξαθηθά. Σν 2003, ε 

πιεξφηεηα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ αγνξά ηεο Β. Ακεξηθήο αλήιζε ζην 95%, ελψ 

ε αληίζηνηρε μελνδνρεηαθή πιεξφηεηα αλήιζε ζην 59% (Toh, Rivers and Ling, 2005). 

Πιένλ έρνπλ αξρίζεη λα λαππεγνχληαη κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζχγρξνλα 

θξνπαδηεξφπινηα, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε 

ζπκβαηηθή μελνδνρεηαθή ιεηηνπξγία κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ φιεο ηηο παξνρέο ελφο 

ππεξπνιπηεινχο μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο (Λαγθαδηλνχ, 2007) θαη έηζη ην 

ζχγρξνλν θξνπαδηεξφπινην κεηαηξέπεηαη ζε πισηφ ζέξεηξν. Κξνπαδηεξφπινηα 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο έρνπλ λαππεγεζεί, φπσο ην Queen Mary 2, ην νπνίν 

λαππεγήζεθε ην 2004, ρσξεηηθφηεηαο 150.000 ηφλσλ θαη κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

3.090 επηβαηψλ θαη 1.253 κέιε πιεξψκαηνο. Σν θξνπαδηεξφπινην Liberty of the Seas 

ηεο Royal Caribbean Cruises είλαη ην κεγαιχηεξν θξνπαδηεξφπινην ηνπ θφζκνπ, 

ρσξεηηθφηεηαο 220.000 ηφλσλ θαη κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 3.600 επηβαηψλ θαη 1.400 

κέιε πιεξψκαηνο. 

Πιένλ ε θξνπαδηέξα έρεη ζηακαηήζεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ηξίηε ειηθία, θαζψο ηελ 

πξνηηκνχλ νινέλα θαη λεφηεξνη άλζξσπνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαθνπψλ 

ηνπο, ζε αληίζεζε κε παιηφηεξα πνπ ηελ επέιεγαλ άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη φζνη 

είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη ην ρξφλν. Ζ αγνξά ηεο θξνπαδηέξαο 

παξαδνζηαθά απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηελ ειίη ηάμε. Σέηνην είδνο δηαθνπψλ επέιεγαλ 

άλζξσπνη πξνρσξεκέλεο ειηθίαο (νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήηαλ ζπληαμηνχρνη), 

άλζξσπνη κνξθσκέλνη (ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θαη έρνληαο έλα επαξθέο 

εηζφδεκα. χκθσλα κε ηνπο Μπινλψπνπιν θαη Μνίξα (2005), ζηηο δεθαεηίεο εθείλεο 

ε θξνπαδηέξα είρε κεγάιε δηάξθεηα θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε απηφο ν κχζνο γχξσ απφ 

ηνλ ηχπν απηφ δηαθνπψλ. Ζ κπζνπνίεζε απηή, επηπξφζζεηα, ζπληεξήζεθε θαη απφ 

ηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία.  
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Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φηαλ ην θαηλφκελν ηεο καδηθήο αγνξάο άζθεζε ηεξάζηηα 

επίδξαζε ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο, πξνθάιεζε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη 

αιιαγέο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σν πξντφλ ηεο 

θξνπαδηέξαο έγηλε πην πξνζηηφ θαη πξνθάιεζε ην έλαπζκα γηα κηα ζεηξά απφ αιιαγέο 

ζηε ζχλζεζε, ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο θξνπαδηέξαο, 

κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηε κέζε ειηθία αιιά θαη ηνλ κηζζφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Wind 

Rose Network, 2014). 

ηε ζπλέρεηα νη θξνπαδηέξεο άξρηζαλ λα γίλνληαη πξνζηηέο θαη ζε άιια θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, θαζψο εηζήρζεθαλ νη θξνπαδηέξεο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο. Έηζη, άξρηζε λα 

κεηψλεηαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο θαη ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο CLIA (2004), ην 34% ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ειηθίαο κεηαμχ 35 θαη 54 

εηψλ, έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο (25%) είλαη ζπληαμηνχρνο, ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο (76%) 

είλαη παληξεκέλνη θαη ην 16% ησλ επηβαηψλ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ θξνπαδηέξα καδί κε 

ηα παηδηά ηνπο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Οη 

εηαηξείεο θξνπαδηέξαο πιένλ πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ πιεζψξα πξνγξακκάησλ 

πάλσ ζηα θξνπαδηεξφπινηά ηνπο γηα λα πξνζειθχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά. Σν 2003 πεξίπνπ 1 εθαη. παηδηά ζπκκεηείραλ ζε 

θξνπαδηέξεο (CLIA, 2004). 
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Πίλαθαο 2.8-1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηβαηώλ θξνπαδηέξαο ζηε Βόξεηα 

Ακεξηθή 

  1992 2000 2006 

Φύιν Άληξεο 45% 51% 46% 

 Γπλαίθεο 55% 49% 54% 

Ζιηθία 25-39 εηψλ 44% 43% 31% 

 40-59 εηψλ 35% 44% 51% 

 άλσ ησλ 60 εηψλ 21% 13% 18% 

 Μ.Ο. ειηθίαο 44,3 43 42 

Παηδηά ζηελ 

νηθνγέλεηα 
Ναη 43% 51% 52% 

 
Γηαθνπέο κε 

παηδηά 
65% 52% 55% 

Αξηζκόο κειώλ 1-2 47% 48% 50% 

 3-4 41% 38% 41% 

 5 θαη άλσ 12% 13% 9% 

 Μ.Ο. κειψλ 2,9 2,9 2,9 

Δηήζην 

εηζόδεκα (ζε 

ρηι. $) 

20-39 45% 30% - 

 40-59 34% 31% 29% 

 πάλσ απφ 60 21% 39% 71% 

 Μ.Ο. εηζνδήκαηνο 47,7 60,4 65 

Δθπαίδεπζε Αλψηεξε 25% 24% 20% 

 Αλψηαηε 75% 76% 80% 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
Άγακνο/ε 30% 31% 20% 

 Έγγακνο/ε 70% 69% 80% 

Δπαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε 
Δξγαδφκελνο/ε 74% 76% 83% 

 
Άλεξγνο/ε-

πληαμηνχρνο 
26% 24% 13% 

Πεγή: WTO, (2003), CLIA, (2007) 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ επηβαηψλ γηα ην 1992 

ήηαλ 44,3 έηε, ελψ γηα ην 2006 θαηέβεθε ζηα 42 έηε. Σν 2000 νη κηζνί επηβάηεο 

αξηζκνχλ 2 άηνκα αλά νηθνγέλεηα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2006 δελ 
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ππάξρνπλ ρακειφκηζζνη επηβάηεο ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο θαη ηνπ Καλαδά. Γηα ην 

2006, επίζεο, ην 80% ησλ επηβαηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη 

εηαηξείεο πιένλ έρνπλ θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξφηεξσλ 

ειηθηαθά επηβαηψλ, κηαο θαη νη ζπληαμηνχρνη απφ 24% ην 2000 έθηαζαλ ζην 13% ην 

2006.   

Ζ ξηδηθή απηή αιιαγή κπνξεί λα νθείιεηαη σο έλα κεγάιν βαζκφ ζηηο ηερλνινγηθέο 

βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επέηξεςαλ 

ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο αιιά θαη ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο. Ζ πξνψζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θξνπαδηέξαο ζηηο κάδεο, φπσο ήηαλ ινγηθφ θαη αλακελφκελν, αχμεζε ηε δήηεζε αιιά 

θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ γξακκψλ, πξνζειθχνληαο λεφηεξνπο ζε ειηθία θαη 

ιηγφηεξν πινχζηνπο πειάηεο. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ε νπνία είλαη ζπλερήο απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πηζηνπνηεί φηη έλα ζπλερψο απμαλφκελν θνηλφ φισλ 

ησλ ειηθηψλ θαη φισλ ησλ πξνθίι, επηζπκεί λα μνδεχεη ηα ρξήκαηά ηνπ 

απνιακβάλνληαο πνιπηειείο δηαθνπέο θξνπαδηέξαο.    

Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ ηάζεο, είλαη εκθαλή ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηβαηψλ. πλήζσο, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηθία, ην 

εηζφδεκα, ην θχιν, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν αιιά θαη ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. Γεδνκέλνπ φηη ν θιάδνο 

ηεο θξνπαδηέξαο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε κία θάζε επέθηαζεο, έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ είλαη ε κείσζε ηεο ειηθίαο.  

χκθσλα κε ηε Γηεζλή Έλσζε Γξακκψλ Κξνπαδηέξαο, ε κέζε ειηθία ησλ επηβαηψλ 

είλαη ηα 48 έηε, κεησκέλε θαηά 20 πεξίπνπ έηε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Σν κέζν 

εηζφδεκα ησλ επηβαηψλ είλαη ζηηο 97.000 δνιάξηα/έηνο, κεησκέλν θαηά 10.000 

δνιάξηα. Όζνλ αθνξά ζην θχιν, νη άληξεο ππεξέρνπλ ειάρηζηα (52%) έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ θαη ην 79% ησλ επηβαηψλ είλαη παληξεκέλνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ 

είλαη κνξθσκέλνη κε ην 55% απηψλ λα είλαη απφθνηηνη θνιιεγίσλ θαη ην 21% λα 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Σέινο, κηαο θαη ε 

βηνκεραλία αθφκα θπξηαξρείηαη απφ ειηθησκέλνπο επηβάηεο, είλαη θπζηθφ λα 

παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ θάπνηα πςειά πνζνζηά ζπληαμηνχρσλ (22%), ελψ νη 

ππφινηπνη (80%) είλαη πιήξσο απαζρνινχκελνη. 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  72 
 

πκπεξαζκαηηθά, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο, ηεινχλ ππφ 

ζπλερή αιιαγή. Καζψο ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο αλακέλεηαη λα πξνζειθχζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλε πειαηεία, νη επηπηψζεηο ζηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ζα είλαη πην μεθάζαξε ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο 

θξνπαδηέξαο ζε έλα βαζηθφ πξντφλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ελλνηψλ θαη 

δξνκνινγίσλ, βνεζά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαζψο λέα θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

ηκήκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, επηηαρχλνπλ ηελ πξναλαθεξζείζα θάζε (CLIA, 

2011).   

2.8.1 Δπηβηβάζεηο ζε επξσπατθά ιηκάληα 

Πεξίπνπ πάλσ απφ 4,8 εθαη. επηβάηεο θξνπαδηέξαο επηβηβάζηεθαλ απφ ιηκάληα ηεο 

Δπξψπεο γηα λα μεθηλήζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ην 2009. Οη πεξηζζφηεξεο επηβηβάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο κε 1,7 εθαη. επηβηβάζεηο επηβαηψλ, ελψ ε 

Ηζπαλία θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε κε πεξηζζφηεξεο απφ 990.000 επηβηβάζεηο. 

Αθνινπζεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 733.000 επηβηβάζεηο, ελψ νη επφκελεο ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο απφ άπνςε επηβηβάζεσλ ήηαλ ε Διιάδα, ε Γεξκαλία, ε Γαλία 

θαη ε Γαιιία κε 503.000, 273.000, 240.000 θαη 102.000 επηβηβάζεηο αληίζηνηρα.  

Γηα ην έηνο 2010, νη επηβηβάζεηο αλήιζαλ ζηα 5,3 εθαη. κε ηα ηηαιηθά ιηκάληα λα 

θαηαιακβάλνπλ μαλά ηελ πξψηε ζέζε κε 1,9 εθαη. επηβηβάζεηο θαη λα αθνινπζεί ε 

Ηζπαλία κε πάλσ απφ 1,1 εθαη. επηβηβάζεηο. Σελ Σξίηε ζέζε θαηαιακβάλεη γηα άιιε 

κηα θνξά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 837.000 επηβηβάζεηο, ελψ αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία, 

ε Διιάδα, ε Γαλία θαη ε Γαιιία κε 361.000, 336.000, 220.000 θαη 141.000 

επηβηβάζεηο αληίζηνηρα. Σελ επφκελε ρξνληά, νη επηβηβάζεηο ζε επξσπατθά ιηκάληα 

έθηαζαλ ηα 5,6 εθαη. επηβάηεο. Ζ πξσηνπφξνο Ηηαιία είρε 1,9 εθαη. επηβηβάζεηο θαη ε 

Ηζπαλία 1,4 εθαη. Αθνινχζεζαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 878.000 επηβηβάζεηο θαη ε 

Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Γαλία θαη ε Γαιιία κε 375.000, 313.000, 220.000 θαη 122.000 

επηβηβάζεηο αληηζηνίρσο γηα ην 2011.  

Όζνλ αθνξά ζην έηνο 2012, ζηα επξσπατθά ιηκάληα επηβηβάζηεθαλ 5,77 εθαη. 

επηβάηεο. ηελ Ηηαιία επηβηβάζηεθαλ 2,1 εθαη. επηβάηεο, ζηελ Ηζπαλία 1,2 εθαη. θαη 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 962.000 επηβάηεο. ηε Γεξκαλία επηβηβάζηεθαλ 451.000 

επηβάηεο, ζηελ Διιάδα 244.000, ζηε Γαλία 224.000 θαη ζηε Γαιιία 191.000 επηβάηεο 

αληίζηνηρα. Σέινο, ην 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6,052 εθαη. επηβηβάζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 2,14 εθαη. έγηλαλ ζηελ Ηηαιία, ηα 1,3 εθαη. ζηελ Ηζπαλία θαη αθνινχζεζε 
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ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε πάλσ απφ 1 εθαη. επηβηβάζεηο. ηε Γεξκαλία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 565.000 επηβηβάζεηο, ζηε Γαιιία 232.000 επηβηβάζεηο θαη ζηε 

Γαλία 224.000 επηβηβάζεηο, ελψ Διιάδα  έπεζε ζηελ 7
ε
 ζέζε κε 212.000 επηβηβάζεηο 

γηα ην 2013 (Γηάγξακκα 2.7-1). 

Γηάγξακκα 2.8-1: Δπηβηβάζεηο ζε Δπξσπατθά Ληκάληα, 2009-2013 

 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζχλνιν ησλ επηβηβάζεσλ ζηα επξσπατθά ιηκάληα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, μεπέξαζαλ ηα 25,5 εθαη. απφ ην 2009-2013. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

2009 νη ζπλνιηθέο επηβηβάζεηο αλήιζαλ ζηα 4.546.000 επηβάηεο, ην 2010 ζηα 

4.938.000, ην 2011 ζηα 5.151.000, ην 2012 ζηα 5.370.000 θαη ην 2013 ζηα 5.706.000. 

Παξαηεξήζεθε, δειαδή, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 25,5% απφ ην 2009 έσο θαη ην 2013. 

Σα ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο γλψξηζαλ αχμεζε σο πξνο ηηο επηβηβάζεηο επηβαηψλ ηεο ηάμεο 

ηνπ 25%, ηεο Ηζπαλίαο θαηά 31%, ηνπ ελσκέλνπ Βαζηιείνπ θαηά 41% θαη ηεο 

Γεξκαλίαο θαηά 169%. Ζ Διιάδα γλψξηζε πηψζε ζηηο επηβηβάζεηο θαηά 57%, φπσο 

θαη ε Γαλία θαηά 6%, ελψ αληίζεηα ε Γαιιία αχμεζε ηηο επηβηβάζεηο ζηα ιηκάληα ηεο 

θαηά 127% απφ ην 2009 έσο ην 2013 (Πίλαθαο 2.7-2). 
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Πίλαθαο 2.8-2: Δπηβηβάζεηο ζε Δπξσπατθά Ληκάληα, 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 ύλνιν 

Ηηαιία 1.704.000 1.888.000 1.861.000 2.081.000 2.137.000 9.671.000 

Ηζπαλία 991.000 1.155.000 1.384.000 1.217.000 1.298.000 6.045.000 

Ζ.Β. 733.000 837.000 878.000 962.000 1.038.000 4.448.000 

Γεξκαλία 273.000 361.000 375.000 451.000 565.000 2.025.000 

Διιάδα 503.000 336.000 313.000 244.000 212.000 1.608.000 

Γαλία 240.000 220.000 220.000 224.000 224.000 1.128.000 

Γαιιία 102.000 141.000 122.000 191.000 232.000 788.000 

ύλνιν 4.546.000 4.938.000 5.153.000 5.370.000 5.706.000 25.713.000 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

2.8.2 Δπηζθέςεηο ζε επξσπατθά ιηκάληα δηέιεπζεο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ιηκαληψλ πνπ δέρνληαη επηζθέςεηο θξνπαδηεξφπινησλ 

ζηελ Δπξψπε είλαη ηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βαιηηθήο. Οη πξψηεο δέθα 

ρψξεο, φζνλ αθνξά ζηε δηέιεπζε θξνπαδηεξφπινησλ, ζπγθέληξσζαλ ην 86% ησλ 

επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ην 2009. Οη πξψηεο ηέζζεξεηο αλήθνπλ ζηε Μεζφγεην 

ζάιαζζα θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 φισλ ησλ Δπξσπαίσλ επηβαηψλ. Ζ Διιάδα 

ήηαλ ν πξψηνο πξννξηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε πεξίπνπ 5 εθαη. επηβάηεο λα 

επηζθέπηνληαη ηα ειιεληθά ιηκάληα
9
. Σα ηηαιηθά ιηκάληα

10
, επίζεο, ζπγθέληξσζαλ 

πεξίπνπ 5 εθαη. επηβάηεο, ελψ ηα ηζπαληθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 4,1 εθαη. επηβάηεο 

ην 2009. Ζ Ννξβεγία
11

 ήηαλ ν θπξηφηεξνο πξννξηζκφο ζηε Βφξεηα Δπξψπε κε 

πεξίπνπ 1,7 εθαη. επηβάηεο (European Cruise Council, 2010). 

Όζνλ αθνξά ζην 2010, νη πξψηεο δέθα ρψξεο ζηε δηέιεπζε θξνπαδηεξφπινησλ, 

ζπγθέληξσζαλ ην 86% ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σα ηηαιηθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 

5,4 εθαη. επηβάηεο, ελψ ηα ηζπαληθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 4,9 εθαη. επηβάηεο ην 

2010. Ζ Διιάδα αληηκεηψπηζε πηψζε σο πξνο ηε δηέιεπζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ 

ζπγθξηηηθά κε ην 2009 θαη έθηαζε λα έρεη 4,5 εθαη. επηβάηεο. ε γαιιηθά ιηκάληα 

                                                 
9
 Ο Πεηξαηάο, ε αληνξίλε, ε Μχθνλνο θαη ε Ρφδνο ήηαλ ηα θπξηφηεξα ιηκάληα δηέιεπζεο θ/δ. 

10
 Ζ Νάπνιε, ε Σζηβηηαβέθθηα θαη ην Ληβφξλν ήηαλ ηα θπξηφηεξα ιηκάληα δηέιεπζεο θ/δ. 

11
 Σν Μπέξγθελ θαη ην Όζιν ήηαλ ηα θπξηφηεξα ιηκάληα δηέιεπζεο θ/δ.. 
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έθηαζαλ πάλσ απφ 2 εθαη. επηβάηεο, ελψ ε Ννξβεγία ήηαλ ν θπξηφηεξνο πξννξηζκφο 

ζηε Βφξεηα Δπξψπε κε πεξίπνπ 1,8 εθαη. επηβάηεο (European Cruise Council, 2011). 

Σν 2011, νη πξψηεο δέθα ρψξεο ζηε δηέιεπζε θξνπαδηεξφπινησλ, ζπγθέληξσζαλ ην 

84% ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σα ηηαιηθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 6,5 εθαη. 

επηβάηεο, ελψ ηα ηζπαληθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 5,2 εθαη. επηβάηεο. Ζ Διιάδα 

αληηκεηψπηζε αχμεζε σο πξνο ηε δηέιεπζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζπγθξηηηθά κε ην 

2010 θαη έθηαζε λα έρεη 4,8 εθαη. επηβάηεο. ε γαιιηθά ιηκάληα έθηαζαλ πεξίπνπ 2,2 

εθαη. επηβάηεο, ελψ ε Ννξβεγία ήηαλ ν θπξηφηεξνο πξννξηζκφο ζηε Βφξεηα Δπξψπε 

κε πεξίπνπ 1,9 εθαη. επηβάηεο (European Cruise Council, 2012). 

Σν 2012, νη πξψηεο δέθα ρψξεο ζηε δηέιεπζε θξνπαδηεξφπινησλ, ζπγθέληξσζαλ ην 

74% ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σα ηηαιηθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 6,2 εθαη. 

επηβάηεο, ελψ ηα ηζπαληθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 5,2 εθαη. επηβάηεο. Ζ Διιάδα δελ 

αληηκεηψπηζε θάπνηα αιιαγή σο πξνο ηε δηέιεπζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζπγθξηηηθά 

κε ην 2011 θαη έθηαζε λα έρεη 4,8 εθαη. επηβάηεο. ε γαιιηθά ιηκάληα έθηαζαλ πάλσ 

απφ 2,3 εθαη. επηβάηεο, ελψ ε Ννξβεγία ήηαλ ν θπξηφηεξνο πξννξηζκφο ζηε Βφξεηα 

Δπξψπε κε πεξίπνπ 2,5 εθαη. επηβάηεο (Cruise Lines International Association, 2012). 

Σέινο, ην 2013, νη πξψηεο δέθα ρψξεο ζηε δηέιεπζε θξνπαδηεξφπινησλ, 

ζπγθέληξσζαλ ην 83% ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σα ηηαιηθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 

πεξίπνπ 7 εθαη. επηβάηεο, ελψ ηα ηζπαληθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 5,2 εθαη. επηβάηεο. 

Ζ Διιάδα ζπγθέληξσζε πεξίπνπ 4,6 εθαη. επηβάηεο, ελψ ζηα γαιιηθά ιηκάληα νη 

επηβάηεο έθηαζαλ πάλσ απφ 2,4 εθαη. επηβάηεο, ελψ ε Ννξβεγία ήηαλ ν θπξηφηεξνο 

πξννξηζκφο ζηε Βφξεηα Δπξψπε κε πεξίπνπ 3 εθαη. επηβάηεο (Cruise Lines 

International Association, 2013). 
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2.9  Ζ άξζε ηνπ θακπνηάδ ζηελ ειιεληθή θξνπαδηέξα 

Ο φξνο θακπνηάδ (cabotage
12

) εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1801 ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο αεξνκεηαθνξέο. Σν θακπνηάδ αθνξά 

ζηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη αηφκσλ θαη έγθεηηαη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ ζηηο αεξνκεηαθνξέο θαη ηε λαπηηιία. Χο πξνο ηε λαπηηιία, νη πεξηζζφηεξεο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο ζπκβάζεηο ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο ε Γηεζλήο Έλσζε Ναπηηιίαο (International Maritime 

Organization), ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Μεηαθνξψλ (International Transportation 

Federation) θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο (International Labor Organization).  

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, ν φξνο 

θακπνηάδ, αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ησλ εγρψξησλ ζπλαιιαγψλ κηαο ρψξαο φζνλ 

αθνξά ζηα πινία πνπ θέξνπλ ηελ εζληθή ζεκαία ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο (OECD, 2012). 

ην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ πξνζηαηεπηηζκνχ, πνιιέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη λφκνπο 

θακπνηάδ ππέξ ηεο εζληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ηνπο. Δηδηθά ζηελ Δπξψπε, νη 

λφκνη θακπνηάδ είραλ πνιιέο κνξθέο, απφ ηε λνκνζεηηθή απαίηεζε γηα ηελ 

επάλδξσζε ηνπ πινίνπ θαηά θχξην ιφγν κε απηφρζνλα πξνζσπηθφ, ή ηελ ππνρξέσζε 

λα αλήθνπλ ηα πινία ζε ληφπηνπο ή λα θαηαρσξεζνχλ ππφ ηε ζεκαία ηνπ θξάηνπο, 

αθφκα θαη ηελ απαίηεζε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ζπληεξνχλ ηα 

πινία ηνπο ζηα εζληθά λαππεγεία (OECD, 2002). 

Ο φξνο άξζε ηνπ θακπνηάδ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηελ άξζε ηνπ θαζεζηψηνο 

πξνζηαηεπηηζκνχ ηεο εγρψξηαο λαπηηιίαο, ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ επηβάιινπλ ηε λαπηνιφγεζε ειιεληθψλ πιεξσκάησλ πξνθεηκέλνπ έλα πινίν λα 

εθηειέζεη εζσηεξηθφ δξνκνιφγην εληφο Διιάδαο. Αλαθέξεηαη, ηδηαίηεξα, ζηε 

ρνξήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζε μέλεο εηαηξείεο αθηνπινΐαο λα νξγαλψλνπλ 

θξνπαδηέξεο πνπ ζα μεθηλνχλ απφ ειιεληθά ιηκάληα θαη ζα θάλνπλ ζηάζεηο πηζαλφλ 

θαη ζε ιηκάληα γεηηνληθψλ ρσξψλ (Βηθηιεμηθφ, 2014). 

Σν πξνλφκην ηνπ θακπνηάδ ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα ην κέζν γηα ηηο ρψξεο λα ειέγρνπλ 

φρη κφλν ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλίαο ηνπο, αιιά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ βηνκεραληψλ, ηα 

ζπλδηθάηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Παξφκνηεο λνκηθέο δηαηάμεηο 

είραλ εθαξκνζηεί θαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γεκνζίνπ 

                                                 
12

 Γαιιηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη  «πιέσ θαηά κήθνο κηαο αθηήο» (Psaraftis, 2006). 
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Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, ην δηθαίσκα λα κεηαθέξνληαη άλζξσπνη θαη αγαζά κεηαμχ ησλ 

ειιεληθψλ ιηκέλσλ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία. Σα 

ειιεληθά ιηκάληα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν σο ιηκάληα εθθίλεζεο (home 

ports) απφ ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο πινία (Avon, 2008).    

Ο πεξηνξηζκφο απηφο εκπφδηζε ηα πινία μέλεο ηδηνθηεζίαο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ειιεληθά ιηκάληα θαη λα εμππεξεηνχλ εγρψξηνπο ή μέλνπο επηβάηεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη έλα ζθάθνο λα εθηειέζεη δξνκνιφγην ζηηο ειιεληθέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο, 

ζα έπξεπε λα απαζρνιεί απνθιεηζηηθά Έιιελεο λαπηηθνχο θαη λα είλαη ειιεληθήο 

ηδηνθηεζίαο (θαηά 51% ηνπιάρηζηνλ). Έλα πινίν ζεσξείηαη ειιεληθφ, φηαλ αλήθεη ζε 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ειιεληθήο θαηαγσγήο θαηά ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ησλ 

κεηνρψλ (Avon, 2008). Γηα πνιιά ρξφληα, φιεο νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

είραλ ην κνλνπψιην ηεο εμππεξέηεζεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ρσξίο 

νπνηνλδήπνηε αληαγσληζκφ απφ μέλε επηρείξεζε. 

Ζ πην ζεκαληηθή δηάηαμε πνπ ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ήηαλ ν Νφκνο Νν 

4072/2012, πνπ αζρνιείηαη κε ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

κε θαλνληζκνχο γηα ζέκαηα λαπηηιίαο, ιηκέλσλ, αιηείαο θιπ. (Νφκνο, 2012). Ζ 

ζεκαληηθφηεξε αιιαγή είλαη ε πιήξεο άξζε ηνπ θακπνηάδ γηα ηηο δηεζλείο εηαηξείεο 

θξνπαδηέξαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 222 §1. Όια ηα πινία απνιακβάλνπλ ην 

πξνλφκην ηεο εθηέιεζεο θπθιηθψλ ηαμηδηψλ, απνθιεηζηηθά γηα ζαιάζζηα αλαςπρή, 

αλεμαξηήησο ζεκαίαο, γηα έλα θαη κφλν εηζηηήξην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηειηθφ 

ιηκάληα απνβίβαζεο είλαη θαη ην ιηκάλη εθθίλεζεο (home port) γηα ηαμίδη κεηαμχ 

ειιεληθψλ ή θαη μέλσλ ιηκέλσλ. 

Ζ άξζε ηνπ θακπνηάδ πξνβιέπεηαη λα σθειήζεη ηελ ειιεληθή θξνπαδηέξα θαη ηε 

λαπηηιία γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα, ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη ε επηκήθπλζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρεηκεξηλήο θξνπαδηέξαο, ε αλάπηπμε 

λέσλ ειιεληθψλ πξννξηζκψλ γηα ηελ θξνπαδηέξα, ε ζεκαληηθή αχμεζε εζφδσλ γηα 

ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν απφ πξνγξάκκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ θξνπαδηέξα αιιά θαη ε 

δηεζλήο πξνβνιή ηεο Διιάδαο απφ ηηο εηαηξείεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηελ πειαηεία 

ηνπο (Ρνδηαθή, 2010).  
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πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 

ην 2ν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, αλαιχζεθε ε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ δηεζλψο. Αλαθέξακε, ινηπφλ, φηη ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο λνείηαη σο ε 

επηινγή ελφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ πινίνπ ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο αιιά θαη σο κέζν κεηαθίλεζεο. Απνηειεί έλα 

θπθιηθφ πεξηεγεηηθφ ηαμίδη ην νπνίν εθηειείηαη απφ έλα επηβαηεγφ πινίν κεηαμχ ελφο 

θχξηνπ ιηκαληνχ, ην ιεγφκελν home-port, απφ ην νπνίν μεθηλάεη θαη ζην νπνίν 

επηζηξέθεη ην πινίν θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξνθαζνξηζκέλσλ άιισλ ιηκαληψλ πνπ 

απηφ επηζθέπηεηαη (ports-of-call), κε ζθνπφ ηε ζαιάζζηα πεξηήγεζε θαη ηελ αλαςπρή 

ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθέξεη. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ 

ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο, κε ηε κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο 

ακέζσο κεηά ηε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φπνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ζπλαληάηαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ απφ ηνλ Σφκαο Κνπθ. Ζ κνξθή απηή 

ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη, βειηηψλνληαο ην ζπλάιιαγκα, ηνπο θφξνπο, ηελ εξγαζία θαη ηηο 

εμσηεξηθφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επηξξνή πνπ έρεη ε βηνκεραλία 

ηεο θξνπαδηέξαο ζηηο νηθνλνκίεο, ηηο νπνίεο ηηο επεξεάδεη κε άκεζν, έκκεζν θαη 

πξνθαινχκελν ηξφπν νη νπνίεο αλαιχζεθαλ εθηελψο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θξνπαδηέξαο ηα νπνία θαη αλαπηχρζεθαλ ζην παξφλ 

θεθάιαην. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε ην cruise & stay πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηβίβαζε 

ηνπ ηνπξίζηα ζην θξνπαδηεξφπινην, απνβίβαζε ζην ιηκάλη πξνζέγγηζεο, δηακνλή ηνπ 

ηνπξίζηα ζε μελνδνρείν ηεο επηινγήο ηνπ ζην ζεκείν απνβίβαζεο θαη ηέινο ηελ 

επηβίβαζε ηνπ ηνπξίζηα ζην θξνπαδηεξφπινην. Αθνινπζεί ην cruise & fly, πνπ ηελ 

κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε αεξνπιάλν απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ, ηε 

κεηάβαζή ηνπ ζην ιηκάλη, ηελ επηβίβαζε ηνπ ζην θξνπαδηεξφπινην γηα λα μεθηλήζεη ε 

θξνπαδηέξα θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ ζην αεξνδξφκην γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν 

κφληκεο δηακνλήο ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο fly, cruise & stay πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά 

ηνπ επηβάηε κε αεξνπιάλν απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ, ηε κεηάβαζε ηνπ απφ 

ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν, ηε κεηάβαζε ηνπ απφ ην μελνδνρείν ζην ιηκάλη, ηελ 

επηβίβαζε ηνπ ζην θξνπαδηεξφπινην γηα λα μεθηλήζεη ην ηαμίδη θαη ηέινο ηε κεηαθνξά 

ηνπ ζην αεξνδξφκην γηα ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ. Σν παθέην 
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drive, cruise & stay πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε κε ιεσθνξείν ζην 

αεξνδξφκην, ηε κεηάβαζε απφ ην αεξνδξφκην ζην μελνδνρείν, ηε κεηάβαζε απφ ην 

μελνδνρείν ζην ιηκάλη επηβίβαζεο θαη ηέινο ηε κεηαθνξά ηνπ ηνπξίζηα ζηνλ ηφπν 

κφληκεο δηακνλήο ηνπ ή ζην ζεκείν απφ φπνπ αλαρψξεζε γηα ην ηαμίδη ηνπ. Κάλακε 

ιφγν, επίζεο, θαη γηα ηελ παξαδνζηαθή θξνπαδηέξα πνπ πξφθεηηαη γηα ηαμίδη ζηε 

ζάιαζζα πνπ μεθηλά απφ έλα ιηκάλη θαη επηζηξέθεη πάιη ζε απηφ κε δηάξθεηα απφ 14 

έσο 21 εκέξεο. Ζ ιεγφκελε κηθξή θξνπαδηέξα έρεη δηάξθεηα 3-5 εκεξψλ θαη ηέινο ε 

εθπαηδεπηηθή θξνπαδηέξα πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ζπνπδαζηέο πνπ ηαμηδεχνπλ 

καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη 

καζήκαηα θαη επηζθέςεηο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ, έγηλε ιφγνο γηα ηνπο ηχπνπο ιηκέλσλ 

θξνπαδηέξαο, φπνπ ζπλαληνχκε ηα ιηκάληα επηβίβαζεο (home ports), ηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο ή δηακεηαθφκηζεο (ports-of-call ή transit ports) θαη ηα πβξηδηθά ιηκάληα 

(hybrid ports). Σα ιηκάληα επηβίβαζεο απνηεινχλ είηε ην αξρηθφ ζεκείν επηβίβαζεο 

είηε ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ, ηα ιηκάληα δηέιεπζεο απνηεινχλ ηνπο ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνχο ελφο ηαμηδηνχ θαη ηα πβξηδηθά ιηκάληα απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πην 

πάλσ θαηεγνξηψλ, ησλ ιηκαληψλ επηβίβαζεο (home ports) θαη ησλ ιηκαληψλ 

δηέιεπζεο (ports-of-call). 

Αλαιχζεθε ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο έηζη φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Όζνλ αθνξά ζηελ παγθφζκηα κνξθή ηεο 

θξνπαδηέξαο, αλαθέξζεθε φηη θαηά ηα έηε 2011-2012 ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο 

δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ζπγθεθξηκέλα δεκηνχξγεζε πεξίπνπ 

$2 εθαη. ζε άκεζεο δαπάλεο, 45.225 ζέζεηο εξγαζίαο θαη $728 εθαη. ζε κηζζνχο 

εξγαδνκέλσλ, κε ηηο Μπαράκεο λα απνηεινχλ θπξίαξρν πξννξηζκφ κε $393,8 εθαη. 

έζνδα. Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο πξνθχπηνπλ απφ ηξεηο 

θχξηεο πεγέο, ηηο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ ζηελ μεξά, ηηο δαπάλεο ησλ πιεξσκάησλ 

ζηελ μεξά θαη ηηο δαπάλεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ γηα ηξφθηκα, πνηά, ιηκεληθέο 

ππεξεζίεο, ιηκεληθά ηέιε θαη θφξνπο. Ζ θξνπαδηέξα ζε Δπξψπε θαη Μεζφγεην έρεη 

ήδε αλαπηπρζεί πνιχ θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη απφ 

ην 2007 έσο θαη ην 2013 νη αθίμεηο ησλ επηβαηψλ ζηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 89.691.676 επηβαηψλ ζπλνιηθά, κε κία αχμεζε θαηά 60% απφ ην 2007 ζην 

2013. Κχξηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ 
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Διιάδα θαη ηα θχξηα ιηκάληα ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο απνηεινχλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ε Γαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξνπαδηέξα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ειιεληθά χδαηα φπνπ απφ ην 2004 έσο θαη ην 2009 αθίρζεζαλ 

ζπλνιηθά 22.318 επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ Διιάδα, κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

λα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πξννξηζκφ γηα ηελ θξνπαδηεξνπινΐα εληφο ηεο 

Μεζνγείνπ. εκαληηθά, επίζεο, ιηκάληα θξνπαδηεξνπινΐαο είλαη ε Κέξθπξα, ην 

Ζξάθιεην, ην ιηκάλη ησλ Υαλίσλ ζηε νχδα, ε Θεζζαινλίθε, ν Βφινο θαη ε Ρφδνο. 

ην παξφλ θεθάιαην έγηλε ιφγνο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ επηβαηψλ γηα ην 1992 

ήηαλ 44,3 έηε, ελψ γηα ην 2006 θαηέβεθε ζηα 42 έηε. Σν 2006 δελ ππάξρνπλ 

ρακειφκηζζνη επηβάηεο ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο θαη ηνπ Καλαδά. Γηα ην 2006, 

επίζεο, ην 80% ησλ επηβαηψλ δειψλνπλ φηη έρνπλ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη εηαηξείεο 

πιένλ έρνπλ θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηαθά 

επηβαηψλ, κηαο θαη νη ζπληαμηνχρνη απφ 24% ην 2000 έθηαζαλ ζην 13% ην 2006. 

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άξζε ηνπ cabotage ζηελ ειιεληθή θξνπαδηέξα, φξνο πνπ 

εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ην 1801 ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηηο αεξνκεηαθνξέο αιιά θαη ζην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

επηθξαηεί. Ζ άξζε ηνπ θακπνηάδ πξνβιέπεηαη λα σθειήζεη ηελ ειιεληθή θξνπαδηέξα 

θαη ηε λαπηηιία γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα, ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα είλαη ε 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρεηκεξηλήο θξνπαδηέξαο, ε 

αλάπηπμε λέσλ ειιεληθψλ πξννξηζκψλ γηα ηελ θξνπαδηέξα, ε ζεκαληηθή αχμεζε 

εζφδσλ γηα ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν απφ πξνγξάκκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ θξνπαδηέξα 

αιιά θαη ε δηεζλήο πξνβνιή ηεο Διιάδαο απφ ηηο εηαηξείεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηελ 

πειαηεία ηνπο.  

   



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  81 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΖ 

ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 

3.1 Οηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο θξνπαδηέξαο 

Οη επηβάηεο θξνπαδηέξαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο παξαζεξηζηέο, δαπαλνχλ ίζσο 

κεγαιχηεξα πνζά πάλσ ζην θξνπαδηεξφπινην. Χζηφζν, νη επίγεηεο εθδξνκέο ηνπο 

έρνπλ επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (B.R.E.A, 

2011). Ζ επίπησζε απηή δηαρέεηαη ζηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία, θαζψο ε 

θξνπαδηέξα φπσο θαη ν ηνπξηζκφο είλαη κία βηνκεραλία πνπ ζπλδέεηαη κε άιινπο 

νξγαληζκνχο, πνπ πσινχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε γξακκέο 

θξνπαδηέξαο, ζε επηβάηεο θαη ζε πιεξψκαηα. Οη θαηεγνξίεο απηέο αγνξαζηψλ (νη 

γξακκέο θξνπαδηέξαο, νη επηβάηεο θαη ηα πιεξψκαηα), είλαη νη θχξηεο γελλήηξηεο 

εηζνδήκαηνο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ησλ νπνίσλ νη απνδνρέο ζα εμαξηεζνχλ απφ 

απηνχο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο θαη ζην βαζκφ πνπ νη 

δαπάλεο απηέο ζρεηίδνληαη κε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη εληφο πεξηνρήο 

(Dwyer & Forsyth, 1998). 

Οη εηζξνέο λέσλ θεθαιαίσλ κπνξνχλ λα αλαδσνγνλήζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ 

νηθνλνκία κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηελ πξνζέιθπζε 

επελδχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο αιιά θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ (Izmir Chamber of 

Commerce, 2011). Οη ρψξεο ππνδνρήο ζα πξνζπαζήζνπλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ  ηα 

νθέιε απφ ηελ θξνπαδηέξα, είηε παξαηείλνληαο ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πινίνπ 

ζην ιηκάλη είηε κε ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ θξνπαδηεξφπινησλ (Brida et al., 

2011). πλεπψο, νη ηξφπνη απηνί νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαζψο νη 

απνβηβάζεηο πιεζαίλνπλ θαη νη επηβάηεο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θαζψο έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν.    
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3.1.1 Άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινύκελεο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Οη άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζην άηνκν 

ή ηελ επηρείξεζε ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Μία 

αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, απηφκαηα ζα απμάλνληαλ ηα ιηκεληθά ηέιε ησλ 

γξακκψλ θξνπαδηέξαο ζην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη. Σα επηπξφζζεηα έζνδα ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζα βνεζνχζαλ ζηελ 

αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ιηκάλη θαη ζα επέλδπαλ ζε ιηκεληθέο 

ππνδνκέο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξίδνληαη σο άκεζεο επηπηψζεηο απφ ηηο δαπάλεο ησλ 

γξακκψλ θξνπαδηέξαο. Παξνκνίσο, φηαλ έλαο κεγάινο αξηζκφο επηβαηψλ 

απνβηβάδεηαη ζε έλα ιηκάλη, νη δαπάλεο ηνπο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αγνξά. Σα έζνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πσιήζεηο, ππνινγίδνληαη σο άκεζεο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ, 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ απαηηνχληαη θαη ην επίπεδν 

ησλ απνδνρψλ ηνπο (Styliadis, 2012). 

Οη έκκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, είλαη απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 

αιιεινζπζρέηηζε ησλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο. Όζνη αζρνινχληαη άκεζα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θξνπαδηέξαο, μνδεχνπλ μαλά γηα λα αγνξάζνπλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ άιινπο ζπλαθείο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ιηκάλη ζα 

πξέπεη λα δηαρέεη ηα ήδε θεξδηζκέλα έζνδα ζε άιινπο ηνκείο θαη δηαζπλδεκέλεο 

βηνκεραλίεο γηα λα απνθηήζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη ησλ επηβαηψλ 

ηνπο. Δάλ ην ιηκάλη επηζπκεί λα εληζρχζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή κηαο 

λέαο απνβάζξαο, ζα πξέπεη λα έιζεη ζε επαθή κε κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. Οη 

ζρεηηθέο κεηαβνιέο ζηα έζνδα θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, 

απνηεινχλ ηηο έκκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη. Ζ θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία κε ηε ζεηξά ηεο, ζα πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη πξψηεο χιεο θαη εηδηθά νρήκαηα 

θαη  λα έρεη έκπεηξν πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο απνβάζξαο (Styliadis, 

2012). 

Σέινο, νη πξνθαινχκελεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δαπάλεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ εθείλσλ πνπ απαζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο (Stynes, 1997). Οη εξγαδφκελνη φισλ ησλ θιάδσλ πνπ είλαη άκεζα ή 
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έκκεζα ζπζρεηηδφκελνη κε ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο, θαηαλαιψλνπλ ηνπο 

κηζζνχο ηνπο γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνθίκσλ, ελνηθίσλ, 

κεηαθνξψλ θαη άιια, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ηνπο (Ardahaey, 2009). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην πνζνζηφ ησλ κηζζψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη δεκηνπξγεί πξφζζεηεο 

πσιήζεηο, έζνδα θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο απνηειεί ηηο 

πξνθαινχκελεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ν αληίθηππφο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηα 

επίπεδα θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα αγνξάο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.    

 

3.1.2 πλνιηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ   

Δπξώπε, 2009-2013 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Κξνπαδηέξαο (European Cruise Council, 

2010) ην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο είλαη φηη νη 

επηδξάζεηο ηεο, είηε είλαη ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο, επεξεάδνπλ φρη κφλν ηνλ πξννξηζκφ 

αιιά θαη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ηεο θξνπαδηέξαο. Ζ βηνκεραλία απηή αληηκεησπίδεη 

ηεξάζηηεο ξνέο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρψξεο θηινμελίαο θάζε ρξφλν, εθ ησλ νπνίσλ 

€14.500 εθαη. έρνπλ ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο σο ηειηθφ απνδέθηε. Οη Brida θαη 

Zapata (2008) αλαθέξνπλ φηη ε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ είλαη ηεξάζηηα 

ιφγσ ηνπ πςεινχ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ δαπαλψλ ησλ 

επηβαηψλ θαη ησλ πιεξσκάησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο μεξάο (ηαμηδησηηθψλ 

πξαθηφξσλ), ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο. 

Ζ ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ 

ην επίπεδν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο θξνπαδηέξαο (Wilkinson, 1999). Οη Sinclair θαη Stabler 

(1997) αλαθέξνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο απφ ηελ θξνπαδηέξα δηαρέεηαη ζε 

νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία κέζσ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή εηζνδήκαηνο. Οη  Vina θαη Ford 

(1998) ζπκπέξαλαλ φηη πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ξνέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ, θάπνηνο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη αλ ην ιηκάλη απνηειεί ιηκέλα έλαξμεο 

ηεο θξνπαδηέξαο ή ιηκέλα ζηάζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. 

 Οη Dwyer and Forsyth (1998) ηνλίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε εάλ ε εηαηξεία 

είλαη μέλσλ ζπκθεξφλησλ ή εάλ ε δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη απφ εζληθέο 
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εηαηξείεο. Μία ζεκαληηθή δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ θπξίσλ ιηκαληψλ θαη ησλ 

κηθξφηεξσλ ιηκέλσλ (Dwyer θαη Forsyth, 1998).  

Ο Lundberg (1990) έθαλε ιφγν γηα έμη θάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, νη νπνίεο 

είλαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμε, ε βξαρππξφζεζκε επηηπρία, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ε ηνπξηζηηθή χθεζε, νη δπζθνιίεο θαη ν ζπιινγηζκφο. Οη  Dwyer et al. 

(2004) θαη νη Zhou et al. (1997) βξήθαλ φηη ε αλάιπζε εηζξνψλ – εθξνψλ παξφιν 

πνπ είλαη ε πην παιηά, ελ ηνχηνηο, είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία 

γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη 

ηνκέσλ. Ζ Briassoulis (1991) αλαθέξεη φηη ην θχξην πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ είλαη 

φηη παξέρεη κία νιηζηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζχλζεζεο κηαο πεξηνρήο θαη 

πεξηγξάθεη πσο νη βηνκεραλίεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Kwak et al., 

2005). Οη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα πνιηηηθήο θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία 

αιιαγή ζηελ ηειηθή δήηεζε ζε γεληθφ επίπεδν παξαγσγήο (Livas, 1994).  

Οη ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη ην άζξνηζκα ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ θαη 

πξνθαινχκελσλ επηπηψζεσλ. Οη έκκεζεο επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δαπάλεο 

ησλ άκεζα επεξεαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ππνζηεξηρζεί ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο. Οη πξνθαινχκελεο 

επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο δαπάλεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ νηθηαθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο. Έηζη, νη έκκεζεο επηπηψζεηο επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ νη 

πξνθαινχκελεο επηπηψζεηο επεξεάδνπλ θπξίσο ηνπο θαηαλαισηέο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Οη ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ βηνκεραληψλ απφ ηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αθνχ νη έκκεζεο θαη 

πξνθαινχκελεο επηπηψζεηο επεξεάδνπλ ηνπο ηνκείο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Χζηφζν, νη ηνκείο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο θαη ησλ κεηαθνξψλ 

εμαθνινχζεζαλ λα αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

αληίθηππνπ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα ηα έηε απφ ην 

2009 έσο θαη ην 2013.  

Όζνλ αθνξά ζην 2009, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο, αληηπξνζψπεπε ην 24% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, ην 30% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη 32% ηεο ζπλνιηθήο 
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απνδεκίσζεο. Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, αληηπξνζψπεπε ην 34% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 24% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο (European 

Cruise Council, 2010). 

Γηα ην 2010, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, αληηπξνζψπεπε ην 21% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, ην 31% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη 29% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο. Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, αληηπξνζψπεπε ην 37% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 24% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο (European 

Cruise Council, 2011). 

Σν 2011, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, αληηπξνζψπεπε ην 22% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, ην 31% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη 29% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο. Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, αληηπξνζψπεπε ην 35% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 23% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 28% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο (European 

Cruise Council, 2012). 

Όζνλ αθνξά ζην 2012, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, αληηπξνζψπεπε ην 22% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 32% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη 30% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο. Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, αληηπξνζψπεπε ην 35% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 22% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 28% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο (Cruise Lines 

International Association, 2013). 

Σέινο, γηα ην 2013, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, αληηπξνζψπεπε ην 22% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, ην 31% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη 30% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο. Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, αληηπξνζψπεπε ην 35% ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 23% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 28% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο (Cruise Lines 

International Association, 2014). 
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Πίλαθαο 3.1-1: πλνιηθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ζηελ Δπξώπε αλά 

βηνκεραλία, 2009-2013 

Βηνκεραλία 

 

Γεσξγία, 

Δμόξπμε & 

Καηαζθεπέο 

Παξαγσγή-

Μεηαπνίεζε 

Υνλδξηθό 

& Ληαληθό 

Δκπόξην 

Μεηαθνξά Φηινμελία 
Υξεκ/θεο 

Τπεξεζίεο 

Πξνζσπηθέο 

Τπεξεζίεο 

2009 

Παξαγσγή 

(ζε εθαη. €) 
1.818 11.660 1.948 8.246 1.075          7.826 1.513 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
14.914 71.281 25.073 89.707 13.580 

        

57.653 
24.080 

Απνδεκηψζεηο 

(ζε εθαη. €) 
255 2701 526 2841 212       1.891 580 

2010 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
1.889 12.949 2.131 7.478 1.101        7.991 1.628 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
15.283 74.782 26.918 95.089 14.839        57.920 22.695 

Απνδεκηψζεηο 

(ζε εθαη. €) 
285 2825 478 2.721 326       1.997 646 

2011 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
2.127 12.768 2.161 7.923 1.231         8.738 1.785 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
16.018 71.720 28.064 98.273 16.126 

        

61.213 
24.086 

Απνδεκηψζεηο 

(ζε εθαη. €) 
306 2788 487 2.883 361         2.230 747 

2012 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
2.328 13.065 2.236 8.305 1.252        8.856 1.822 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
16.824 72.942 29.443 103.742 16.768        62.459 24.726 

Απνδεκηψζεηο 

(ζε εθαη. €) 
324 2.825 516 3.009 371      2.258 764 

2013 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
2.428 13.744 2.354 8.531 1,250     9,149 1,905 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
17.463 76.811 30.810 106.469 16,951      65,056 25,857 

Απνδεκηψζεηο 

(ζε εθαη. €) 
335 2.976 556 3,118 376    2,333 804 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 
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Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο έρνπλ εμαπισζεί ζε φιε ηελ Δπξψπε. Χζηφζν,  ε 

πιεηνςεθία ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε έμη ρψξεο ην 2009 θαη ην 

2010 θαη ζε πέληε ρψξεο ην 2011, ην 2012 θαη ην 2013 πνπ αληηπξνζψπεπαλ πάλσ 

απφ ην 80% ησλ επηπηψζεσλ ηεο βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Ζ Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία αληηπξνζψπεπαλ ην 61% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο γηα ην 2009. Απηέο νη ρψξεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πξννξηζκφ γηα ηνπο επηβάηεο ηεο θξνπαδηέξαο, δηαηεξνχλ γξαθεία θαη 

παξέρνπλ πιήξσκα, παξέρνπλ επηζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηξνθνδνηνχλ ηα 

θξνπαδηεξφπινηα. 

Ζ Γαιιία είλαη θαηά θχξην ιφγν πξννξηζκφο θαη έρεη δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο. Ζ 

Ηζπαλία ρξεζηκεχεη θπξίσο σο πξννξηζκφο κε νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

ζηα γξαθεία ηεο. Ζ Φηλιαλδία ρξεζηκεχεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηε λαππεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, νη έμη θνξπθαίεο ρψξεο 

παξνπζίαζαλ πηψζε 3,5% ζε άκεζεο δαπάλεο ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2009. 

Οη απψιεηεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία κε ηνπο αληίζηνηρεο 

απψιεηεο 18% θαη 14%. Καη ζηηο δχν ρψξεο, νη δαπάλεο ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο 

κεηψζεθαλ θαηά πεξίπνπ 30% θαη θέξδηζαλ ζε άιιεο δαπάλεο απφ ηνπο επηβάηεο, ην 

πιήξσκα θαη ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο.  

Οη άκεζεο δαπάλεο ζηελ Ηηαιία θαη ηε Φηλιαλδία παξέκεηλαλ νπζηαζηηθά 

ακεηάβιεηεο απφ ην 2008. Οη δαπάλεο ζε ηηαιηθά λαππεγεία κεηψζεθαλ ζρεδφλ θαηά 

4%, ελψ νη δαπάλεο ησλ επηβαηψλ κεηψζεθαλ θαηά 7%. Απηέο νη απψιεηεο 

αληηζηαζκίζηεθαλ απφ ηελ αχμεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απφ 

ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο. ηε Φηλιαλδία, ε λαππεγηθή θαη νη δαπάλεο ησλ επηβαηψλ 

απμήζεθαλ θαηά 2%. Χζηφζν, ηα θέξδε απηά αληηζηαζκίζηεθαλ ελ κέξεη απφ ηε 

κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο.  

Σέινο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηζπαλία παξνπζίαζαλ αληίζηνηρεο απμήζεηο ζηηο 

άκεζεο δαπάλεο θαηά 6,4% θαη 3,8% αληίζηνηρα. Ζ λαππεγηθή βηνκεραλία ζε απηέο 

ηηο ρψξεο αληηπξνζσπεχεη έλα κηθξφηεξν κεξίδην ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηέζζεξηο ρψξεο. Έηζη, ε κείσζε 
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ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία είρε κηθξφηεξν αληίθηππν θαη αληηζηαζκίζηεθε απφ ηα 

θέξδε ησλ άιισλ δαπαλψλ ζηα θξνπαδηεξφπινηα απφ ηνπο επηβάηεο θαη ηα 

πιεξψκαηα (Πίλαθαο, 3.1.2-2). 

Πίλαθαο 3.1-2: πλνιηθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο αλά ρώξα, 2009 

Υώξα 

Άκεζεο Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 

Αλάπηπμε από ην 

2008 

πλνιηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

πλνιηθή 

Απνδεκίσζε 

(ζε εθαη. €) 

Ηηαιία 4.331 0,3% 96.076 2.828 

Ζ.Β. 2.408 6,4% 55.599 1.953 

Γεξκαλία 1.918 -18,4% 31.395 1.095 

Γαιιία 1.158 -17,2% 15.128 687 

Ηζπαλία 1.119 3,8% 24.248 729 

Φηλιαλδία 906 0,5% 13.658 522 

ύλνιν 11.840 -3,5% 236.104 7.814 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010. 

Ζ Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία αληηπξνζψπεπαλ ην 61% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο γηα ην 2010. Απηέο νη ρψξεο ρξεζηκεχνπλ 

σο ζεκαληηθφο πξννξηζκφο γηα ηνπο επηβάηεο ηεο θξνπαδηέξαο, δηαηεξνχλ γξαθεία 

θαη παξέρνπλ πιήξσκα, παξέρνπλ επηζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη ηξνθνδνηνχλ ηα 

θξνπαδηεξφπινηα. 

Ζ Ηζπαλία ρξεζηκεχεη θπξίσο σο πξννξηζκφο κε νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

ζηα γξαθεία ηεο. Ζ Γαιιία είλαη θαηά θχξην ιφγν πξννξηζκφο θαη έρεη δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο. Ζ Διιάδα είλαη θπξίσο ζεκαληηθφο πξννξηζκφο γηα ηνπο επηβάηεο θαη 

έρεη θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, νη έμη θνξπθαίεο ρψξεο παξνπζίαζαλ αχμεζε 

5,4% ζε άκεζεο δαπάλεο ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. 

Ζ Γεξκαλία παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 20% ζηηο άκεζεο δαπάλεο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

Γεξκαλίαο νδεγήζεθε απφ ηελ αχμεζε θαηά 25% ζηηο δαπάλεο ηεο λαππεγηθήο 
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βηνκεραλίαο θαη απφ ηελ αχμεζε ζρεδφλ θαηά 20% ησλ δαπαλψλ απφ ηηο δαπάλεο ησλ 

επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζε ιηκάληα θξνπαδηέξαο ηεο Γεξκαλίαο. 

Ζ Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηζπαλία, παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηηο άκεζεο 

δαπάλεο κεηαμχ 4% θαη 7%. Σν Ζ.Β. παξνπζίαζε εηήζηα αλάπηπμε θαηά 6,7% ζε 

άκεζεο δαπάλεο.  

Οη άκεζεο δαπάλεο ζηελ Ηζπαλία απμήζεθαλ θαηά 6% ην 2010 θαη παξαηεξήζεθε 

αχμεζε θαηά ζρεδφλ 17% ζηηο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα 

ηζπαληθά ιηκάληα. Ζ Ηηαιία παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,8% ζε άκεζεο δαπάλεο ην 

2010. Ζ Γαιιία παξνπζίαζε κείσζε ησλ άκεζσλ δαπαλψλ γηα ην 2010. Ζ εηήζηα 

απψιεηα „ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 16% θαη ζπγθεληξψζεθε ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία, 

φπνπ νη δαπάλεο κεηψζεθαλ θαηά 33% ην 2010. Οη απψιεηεο απηέο αληηζηαζκίζηεθαλ 

ελ κέξεη κε ηελ αχμεζε θαηά 7% ζε δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο θαη 

ηελ αχμεζε θαηά 10% ησλ δαπαλψλ ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο.  

Οη άκεζεο δαπάλεο ζηελ Διιάδα, επίζεο, κεηψζεθαλ. Ζ πηψζε θαηά 3% ζηηο άκεζεο 

δαπάλεο θξνπαδηέξαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε κείσζε θαηά 10% ζηηο αθίμεηο 

επηβαηψλ (transit) ζηα ειιεληθά ιηκάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. H Διιάδα 

αληηθαηέζηεζε ηε Φηλιαλδία κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ έμη γηα ην έηνο 2010 (Πίλαθαο 

3.1.2-3). 
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Πίλαθαο 3.1-3: πλνιηθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο αλά ρώξα, 2010 

Υώξα 

Άκεζεο Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 

Αλάπηπμε από ην 

2009 

πλνιηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

πλνιηθή 

Απνδεκίσζε (ζε 

εθαη. €) 

Ηηαιία 4.538 4,8% 99.057 2.952 

Ζ.Β. 2.569 6,7% 58.604 2.120 

Γεξκαλία 2.306 20,2% 36.084 1.313 

Ηζπαλία 1.186 6% 25.219 766 

Γαιιία 972 -16,1% 13.012 577 

Διιάδα 580 -3% 11.612 227 

ύλνιν 12.151 5,4% 243.588 7.955 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2011. 

Ζ Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία αληηπξνζψπεπαλ ην 66% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο γηα ην 2011. Απηέο νη ρψξεο παξνπζίαζαλ 

ζπλδπαζηηθή αχμεζε θαηά 4,2% ζε άκεζεο δαπάλεο απφ ην 2010. Ζ Ηζπαλία 

ρξεζηκεχεη θπξίσο σο πξννξηζκφο κε νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζηα 

γξαθεία ηεο. Ζ Γαιιία είλαη θαηά θχξην ιφγν πξννξηζκφο θαη έρεη δπλαηφηεηα 

θαηαζθεπήο.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, νη πέληε πξψηεο ρψξεο παξνπζίαζαλ κηα 

ζπλδπαζηηθή αχμεζε θαηά 6,5% ζηηο άκεζεο δαπάλεο ηεο βηνκεραλίαο θξνπαδηέξαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. Ζ Γαιιία άλνημε ην δξφκν κε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

26% ζηηο άκεζεο δαπάλεο αληηπξνζσπεχνληαο ην 33% ηεο θαζαξήο αχμεζεο ησλ 

δαπαλψλ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 5 ρσξψλ.  

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία παξνπζίαζαλ αχμεζε ζε άκεζεο 

δαπάλεο κεηαμχ 9% θαη 10%. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε κε 

εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 10,2% ζηηο άκεζεο δαπάλεο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

παξνπζηάζζεθε αχμεζε θαηά 18,4% ζηηο δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πινίσλ θαη 

γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο επηζθεπήο θαη αχμεζε θαηά 10,5% ζηηο δαπάλεο ησλ 
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γξακκψλ θξνπαδηέξαο. Δπηπιένλ, νη δαπάλεο απφ ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα ζε 

ιηκέλεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απμήζεθε θαηά 8,3%.  

Ζ Γεξκαλία παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 9,5% ζηηο άκεζεο δαπάλεο ζηε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο γηα ην 2011. Παξνπζίαζε αλάπηπμε θαηά 13% ηφζν ζηηο δαπάλεο ησλ 

επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο πνπ επηζθέπηνληαη ηα γεξκαληθά ιηκάληα φζν θαη ζηε 

λαππήγεζε θαη επηζθεπή πινίσλ ζε γεξκαληθά λαππεγεία.  

Οη άκεζεο δαπάλεο ζηελ Ηζπαλία απμήζεθαλ θαηά 9,4% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. 

Ζ αχμεζε ζηηο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ηζπαληθά ιηκάληα 

αλήιζε πεξίπνπ ζην 14%. Ζ Ηηαιία παξνπζίαζε κείσζε ησλ άκεζσλ δαπαλψλ γηα ην 

2011. Ζ εηήζηα πηψζε ηνπ 2% ήηαλ ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο κείσζεο θαηά 24% 

ζηηο δαπάλεο ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο. Ζ απψιεηα ησλ δαπαλψλ ηεο λαππεγηθήο 

βηνκεραλίαο κφλν ελ κέξεη αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε θαηά 8% ησλ δαπαλψλ 

ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ αχμεζε θαηά 11% ησλ δαπαλψλ απφ ηηο 

γξακκέο θξνπαδηέξαο (Πίλαθαο 3.1.2-4). 

Πίλαθαο 3.1-4: πλνιηθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο αλά ρώξα, 2011 

Υώξα 

Άκεζεο Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 

Αλάπηπμε από ην 

2010 

πλνιηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

πλνιηθή 

Απνδεκίσζε (ζε 

εθαη. €) 

Ηηαιία 4.450 -1,9% 100.089 3.043 

Ζ.Β. 2.830 10,2% 63.834 2.332 

Γεξκαλία 2.524 9,5% 39.238 1.433 

Ηζπαλία 1.298 9,4% 27.497 834 

Γαιιία 1.224 25,9% 16.009 726 

ύλνιν 12.326 6,5% 246.667 8.368 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2012. 

Ζ Ηηαιία, ε Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αληηπξνζψπεπαλ ην 67% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο. Οη ηξεηο απηέο ρψξεο παξνπζίαζαλ κηα 

ζπλδπαζκέλε αχμεζε θαηά 5,5% ζηηο άκεζεο δαπάλεο απφ ην 2011. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, νη πέληε πξψηεο ρψξεο παξνπζίαζαλ κηα ζπλδπαζηηθή 
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αχμεζε θαηά 2,8% ζηηο άκεζεο δαπάλεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2012. Ζ Γεξκαλία άλνημε ην δξφκν κε κία αχμεζε θαηά 17% ησλ 

άκεζσλ δαπαλψλ. ηε Γεξκαλία παξνπζηάζηεθε αχμεζε θαηά 14% ζηηο δαπάλεο ησλ 

επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο, αχμεζε θαηά 18% ζηε λαππεγηθή θαη ηε ζπληήξεζε, 

αχμεζε θαηά 6% ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αχμεζε κέρξη θαη 17% ζηηο 

ππφινηπεο δαπάλεο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Ηηαιία είραλ πνιχ κηθξφηεξα θέξδε ζε άκεζεο δαπάλεο 

ηνκέα κε αληίζηνηρα θέξδε θαηά 3,7% θαη 0,2%. Ζ αλάπηπμε ζην Ζ.Β. νδεγήζεθε 

απφ έλα 10% ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ απφ ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα, σο 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο θαηά 10,5% ζε επηβηβάζεηο ησλ επηβαηψλ θαη 

δηακεηαθφκηζήο ηνπο (transit). Οη δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θξνπαδηέξαο απμήζεθαλ θαηά 

ζρεδφλ 3%. Δπηπιένλ, νη δαπάλεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή πινίσλ ζηα 

λαππεγεία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απμήζεθαλ θαηά 1,5%. Σέινο, ε Γαιιία 

παξνπζίαζε πηψζε 13% ζηηο άκεζεο δαπάλεο ην 2012. Ζ κείσζε απηή ήηαλ ην 

θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο κείσζεο θαηά 32% ζε δαπάλεο λαππήγεζεο (Πίλαθαο 3.1.2-

5).  

Πίλαθαο 3.1-5: πλνιηθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο αλά ρώξα, 2012 

Υώξα 

Άκεζεο Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 

Αλάπηπμε από ην 

2011 

πλνιηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

πλνιηθή 

Απνδεκίσζε (ζε 

εθαη. €) 

Ηηαιία 4.460 0,2% 99.556 3.032 

Γεξκαλία  2.953 17% 45.637 1.675 

Ζ.Β. 2.935 3,7% 66.059 2.415 

Ηζπαλία 1.255 -3,3% 26.389 794 

Γαιιία 1.066 -12,9% 14.238 629 

ύλνιν 12.669 2,8% 251.879 8.545 

Πεγή: Cruise Lines International Association (CLIA), 2013. 
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Ζ Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία αληηπξνζψπεπαλ ην 66% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο. Οη ηξεηο απηέο ρψξεο παξνπζίαζαλ κηα 

ζπλδπαζκέλε αχμεζε θαηά 3,9% ζηηο άκεζεο δαπάλεο απφ ην 2012. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, νη πέληε πξψηεο ρψξεο παξνπζίαζαλ κηα ζπλδπαζηηθή 

αχμεζε θαηά 3,1% ζηηο άκεζεο δαπάλεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2013. Σν Ζλ. Βαζίιεην άλνημε ην δξφκν κε κία αχμεζε θαηά 6,5% ζηηο 

άκεζεο δαπάλεο. ην Ζλ. Βαζίιεην παξνπζηάζηεθε αχμεζε θαηά 6,8% ζηηο δαπάλεο 

ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο, κείσζε θαηά 1% ζηε λαππεγηθή θαη ηε 

ζπληήξεζε, αχμεζε θαηά 8,5% ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αχμεζε 

κέρξη θαη 6,3% ζηηο ππφινηπεο δαπάλεο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο. 

Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία είραλ πνιχ κηθξφηεξα θέξδε ζε άκεζεο δαπάλεο ηνκέα κε 

αληίζηνηρα θέξδε θαηά 3,6% θαη 2,5%. Ζ αλάπηπμε ζηε Γεξκαλία νδεγήζεθε απφ κία 

αχμεζε θαηά 5,1% ζηελ θαηαζθεπή. Οη δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη άιια αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θξνπαδηέξαο 

απμήζεθαλ θαηά ζρεδφλ 4,1%. Δπηπιένλ, νη δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

απμήζεθαλ θαηά 1,5%  (Πίλαθαο 3.1.2-6).  

Πίλαθαο 3.1-6: πλνιηθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο αλά ρώξα, 2013 

Υώξα 

Άκεζεο Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 

Αλάπηπμε από ην 

2012 

πλνιηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο 

πλνιηθή 

Απνδεκίσζε (ζε 

εθαη. €) 

Ηηαιία 4.571 2,5% 102.867 3.107 

Ζ.Β.  3.125 6,5% 70.241 2.580 

Γεξκαλία 3.060 3,6% 46.863 1.706 

Ηζπαλία 1.226 -2,2% 25.620 763 

Γαιιία 1.076 0,9% 14.461 632 

ύλνιν 13.058 3,1% 260.052 8.788 

Πεγή: Cruise Lines International Association (CLIA), 2014. 
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Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη γεληθά αλαπηπγκέλε κε 

ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο ηάμεο ησλ €32,2 δηο θαη πεξίπνπ €14,2 δηο ζε άκεζεο 

δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο επηβάηεο θαη ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο. 

πγθεθξηκέλα, ε Μεζφγεηνο, πνπ καδί κε ηελ Καξατβηθή ζπληζηνχλ ηνπο δχν θχξηνπο 

πξννξηζκνχο θξνπαδηέξαο, κε πάλσ απφ 60% επηβαηψλ παγθνζκίσο. ε απηή ηε βάζε 

ε Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζε κία αλαπηπγκέλε αγνξά, αληηκεησπίδνληαο αληαγσληζκφ 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο.  

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Κξνπαδηέξαο (Cruise Lines International 

Association, 2011), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, 45 εηαηξείεο θξνπαδηέξαο έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζηελ Δπξψπε, ιεηηνπξγψληαο 132 θξνπαδηεξφπινηα κε ρσξεηηθφηεηα 

πεξίπνπ ζηηο 137.100 θιίλεο θαη 66 πινία κε ρσξεηηθφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 81.000 

θιηλψλ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Δπξψπε απφ κε – Δπξσπατθέο γξακκέο. Πάλσ απφ 5,5 

εθαη. Δπξσπαίνη «έθιεηζαλ» θξνπαδηέξεο, κία άλνδνο θαηά 10% ζπγθξηηηθά κε ην 

2009 πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 30% φισλ ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν.   

Πεξηζζφηεξνη απφ 5,2 εθαη. επηβάηεο επηβηβάζηεθαλ ζε θξνπαδηεξφπινηα απφ 

Δπξσπατθά ιηκάληα, αχμεζε θαηά 7.6% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη απφ απηνχο πάλσ 

απφ 4 εθαη. ήηαλ Δπξσπαίνη πνιίηεο θαη πεξίπνπ 1.2 εθαη. πξνέρνληα απφ ρψξεο 

εθηφο Δπξψπεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θξνπαδηεξφπινησλ επηζθέθηεθε 

ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Βαιηηθήο θαη άιισλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ, 

δεκηνπξγψληαο 25,2 εθαη. επηζθέςεηο επηβαηψλ ζε έλα ζχλνιν πεξίπνπ 250 

επξσπατθψλ πφιεσλ – ιηκαληψλ, κε αχμεζε θαηά 6% ζπγθξηηηθά κε ην 2009. 

Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη 13,2 εθαη. πιεξψκαηα έθζαζαλ ζε Δπξσπατθά ιηκάληα.  

Σν 2011 πεξίπνπ 6,2 εθαη. Δπξσπαίνη «έθιεηζαλ» θξνπαδηέξα, κία αχμεζε 9% 

ζπγθξηηηθά κε ην 2010 πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 30% φισλ ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο παγθνζκίσο. Δθηηκάηαη φηη 5,6 εθαη. επηβάηεο επηβηβάζηεθαλ ζε 

θξνπαδηεξφπινηα απφ Δπξσπατθά ιηκάληα, κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7.1% ζε ζρέζε 

κε ην 2010. Απφ απηνχο πεξίπνπ 4,8 εθαη. ήηαλ Δπξσπαίνη πνιίηεο θαη πεξίπνπ 0,8 

εθαη. ήξζαλ απφ ρψξεο εθηφο Δπξψπεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ επηζθέθηεθε ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Βαιηηθήο θαη άιισλ 

επξσπατθψλ πεξηνρψλ, δεκηνπξγψληαο 28,1 εθαη. επηζθέςεηο επηβαηψλ ζε έλα 

ζχλνιν πεξίπνπ 250 επξσπατθψλ πφιεσλ – ιηκαληψλ, κε αχμεζε θαηά 9.7% 
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ζπγθξηηηθά κε ην 2010. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη 14,3 εθαη. πιεξψκαηα έθζαζαλ ζε 

Δπξσπατθά ιηκάληα (European Cruise Council, 2011/2012).  

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο δεκηνχξγεζε ζπλνιηθά 311.512 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε ην έηνο 2008, 296.288 ην 2009, 307.526 ην 2010, 315.500 ην 2011, 326.904 

ην 2012 θαη 339.417 ην 2013, δίλνληαο πεξίπνπ €4,6 δηο, €4,2 δηο, €4,4 δηο, €4,6 δηο, 

€4,7 δηο θαη 4,9 δηο ηηο αληίζηνηρεο ρξνληέο ζηνπο άκεζα απαζρνινχκελνπο θαη 

πεξίπνπ €9,9 δηο, €9 δηο, €9,3 δηο, €9,8 δηο,  €10 δηο θαη 10,5 δηο αληίζηνηρα, ζε 

κηζζνχο ζε φζνπο επεξεάδνληαη επαγγεικαηηθά απφ ηνλ θιάδν (Πίλαθαο 3.1.2-7). ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ φζνλ αθνξά ζηελ Δπξψπε 

γηα ηα έηε 2008-2013, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Κξνπαδηέξαο (European Cruise Council) αιιά θαη ζηε Γηεζλή Έλσζε Γξακκψλ 

Κξνπαδηέξαο (Cruise Lines International Association).  

Πίλαθαο 3.1-7: Οηθνλνκηθά Μεγέζε Κξνπαδηέξαο ζηελ Δπξώπε γηα ηα έηε 2008-

2013 

                         Έηνο  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Άκεζεο 

δαπάλεο 

(ζε δηο επξώ) 

14,2 14 14,5 15 15,5 16,2 

πλνιηθέο 

δαπάλεο 

(ζε δηο επξώ) 

32.213 44.076 35.167 36.733 37.864 39.361 

Άκεζεο 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 

150.396 143.233 150.401 153.011 158.653 164.804 

πλνιηθέο 

ζέζεηο 

εξγαζίαο 

311.512 296.288 307.526 315.500 326.904 339.417 

Άκεζε 

κηζζνδνζία 

(ζε δηο επξώ) 

4.627 4.296 4.436 4.643 4.755 4.970 

πλνιηθή 

κηζζνδνζία 

(ζε δηο επξώ) 

9.994 9.006 9,278 9,802 10.067 10.498 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  96 
 

Ο πίλαθαο πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα δείρλεη ηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ησλ 

ζπλνιηθά ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηνλ θιάδν ηεο 

θξνπαδηέξαο γηα ηα έηε 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 θαη 2013. Ζ Ηηαιία φιεο ηηο 

ρξνληέο απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013 θαηέρεη ηελ 1
ε
 ζέζε φζνλ αθνξά ζηα άκεζα 

νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε βηνκεραλία ηεο  θξνπαδηέξαο, παξνπζηάδνληαο κία άλνδν 

ηεο ηάμεο ηνπ 5,8%. Ζ Γεξκαλία απφ ην 2008 έσο θαη ην 2010 εξρφηαλ 2
ε
, φκσο ην 

2011 έραζε ηε ζέζε ηεο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ μαλαθέξδηζε ην 2012 γηα 

λα ηελ ράζεη μαλά απφ  ηελ ίδηα ρψξα ην 2013. Παξφια απηά, ε Γεξκαλία θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηψλ παξνπζίαζε κία άλνδν θαηά 30% πεξίπνπ φζνλ 

αθνξά ζηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ θξνπαδηέξα. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 

παξνπζίαζε κία άλνδν θαηά 38% πεξίπνπ απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013, ελψ ε Γαιιία 

παξνπζίαζε πηψζε ζηα νηθνλνκηθά ηεο νθέιε θαηά 23%, θαηαιακβάλνληαο ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα ηελ 5
ε
 ζέζε, ράλνληαο ηελ 4

ε
 ζέζε απφ ηελ Ηζπαλία, ηελ νπνία 

δηαηεξνχζε απφ ην 2008 έσο θαη ην 2010. Ζ Ηζπαλία παξνπζίαζε άλνδν θαηά 14% 

πεξίπνπ, ελψ ε Φηιαλδία παξνπζίαζε πηψζε θαηά 42% θαηαιακβάλνληαο ην 2013 

ηελ 8
ε
 ζέζε. Ζ Ννξβεγία απφ ην 2008 έσο θαη ην 2012 θαηαιάκβαλε ηελ 7

ε
 ζέζε, ελψ 

αλέβεθε κία ζέζε ην 2013, παξνπζηάδνληαο άλνδν ζηα άκεζα νηθνλνκηθά ηεο νθέιε 

θαηά 27% απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013. Ζ Διιάδα απφ ην 2008 έσο θαη ην 2010 

δηαηεξνχζε ηελ 8
ε
 ζέζε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ην 2011 θαη ην 

2012 αλέβεθε ζηελ 6
ε
 ζέζε γηα λα ηε ράζεη ην 2013 (7

ε
 ζέζε) απφ ηε Ννξβεγία. Ζ 

Διιάδα παξνπζίαζε άλνδν θαηά 22% πεξίπνπ απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013. Ζ 

Οιιαλδία ην 2013 θαηέιαβε ηελ 9
ε
 ζέζε, παξνπζηάδνληαο ζπλνιηθή άλνδν θαηά 75% 

ηα ηειεπηαία έμη έηε, ελψ ηέινο ε Γαλία, θαηαιακβάλνληαο ηε 10
ε
 ζέζε, παξνπζίαζε 

άλνδν ζηα νηθνλνκηθά ηεο νθέιε θαηά 43% απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013. πλνιηθά, 

νη επξσπατθέο ρψξεο παξνπζίαζαλ άλνδν ζηα άκεζα νηθνλνκηθά ηνπο νθέιε, ηεο 

ηάμεο ηνπ 12% απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013 (Πίλαθαο 3.1.2-8). 
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Πίλαθαο 3.1-8: Άκεζα Οηθνλνκηθά Οθέιε από ηε Βηνκεραλία Κξνπαδηέξαο  

(ζε εθαη. €), 2008-2013 

Υώξα 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ηηαιία 4.318 1
ε
 4.331 1

ε
 4.538 1

ε
 4.450 1

ε
 4.460 1

ε
 4.571 1

ε
 

Γεξκαλία 2.351 2
ε
 2.408 2

ε
 2.569 2

ε
 2.524 3

ε
 2.953 2

ε
 3.060 3

ε
 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
2.263 3

ε
 1.918 3

ε
 2.306 3

ε
 2.830 2

ε
 2.935 3

ε
 3.125 2

ε
 

Γαιιία 1.399 4
ε
 1.158 4

ε
 1.186 4

ε
 1.224 5

ε
 1.066 5

ε
 1.076 5

ε
 

Ηζπαλία 1.078 5
ε
 1.119 5

ε
 972 5

ε
 1.298 4

ε
 1.254 4

ε
 1.226 4

ε
 

Φηλιαλδία 902 6
ε
 906 6

ε
 580 6

ε
 232 9

ε
 264 9

ε
 518 8

ε
 

Ννξβεγία 477 7
ε
 598 7

ε
 528 7

ε
 500 7

ε
 552 7

ε
 606 6

ε
 

Διιάδα 471 8
ε
 417 8

ε
 496 8

ε
 605 6

ε
 588 6

ε
 574 7

ε
 

Οιιαλδία 204 9
ε
 290 9

ε
 309 9

ε
 347 8

ε
 351 8

ε
 357 9

ε
 

Γαλία 156 10
ε
 203 10

ε
 205 10

ε
 198 10

ε
 214 10

ε
 223 10

ε
 

ύλνιν 13.619 13.348 13.689 14.208 14.637 15.336 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

Οη πην σθειεκέλεο ρψξεο είλαη ε Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία. Οη 6 

πξψηεο ρψξεο ηνπ 2010 έιαβαλ ην 80% ησλ εζφδσλ πνπ δεκηνχξγεζε ζπλνιηθά ε 

βηνκεραλία θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξψπε, ελψ νη ηξείο πξψηεο έιαβαλ απφ κφλεο ηνπο 

ην 61% ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. (European Cruise Council, 2011/2012). 

Ζ Δπξψπε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο. Έηζη, έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηβηβάζεσλ απφ ηα 

επξσπατθά ιηκάληα.  
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3.1.3 Άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηνπ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξώπε,  

2009-2013 

Οη άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή, ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηελ απνδεκίσζε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηέο ηηο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο θαη ηνπο επηβάηεο. Οη 

άκεζεο επηπηψζεηο, επίζεο, πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη 

ζηνπο Δπξσπαίνπο εξγαδφκελνπο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο. 

πλνπηηθά, ηα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία ζχκθσλα κε ην European Cruise Council (2010) γηα ην έηνο 2009 είλαη ηα 

εμήο (Πίλαθαο 3.1.3-1): 

 €2,9 δηο γηα ηα έμνδα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ιηκάληα ηα νπνία 

επηζθέθηεθαλ ηα θξνπαδηεξφπινηα αιιά θαη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ν θάζε επηβάηεο μφδεςε θαηά κέζν φξν πεξίπνπ € 70 ζην 

ιηκάλη επηβίβαζεο (home-port) θαη € 60 ζε θάζε έλα απφ ηα ιηκάληα επίζθεςεο (ports-

of-call).  

 € 4,6 δηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε λαππεγεία 

επξσπατθά. Σν έηνο 2009 κάιηζηα παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 13% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 €1,2 δηο γηα ηηο ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ησλ Δπξσπαίσλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο είηε σο πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, είηε σο 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ μεξά (ζε γξαθεία εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο). ηελ Δπξψπε 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 143.233 ζέζεηο εξγαζίαο κε ζπλνιηθέο απνιαβέο ζηα €4,3 

δηο. 

 €5,4 δηο γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Δδψ παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

Σα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζχκθσλα 

κε ην European Cruise Council (2011/2012) γηα ην έηνο 2010 είλαη ηα εμήο: 

 €3,1 δηο γηα ηα έμνδα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ιηκάληα ηα νπνία 

επηζθέθηεθαλ ηα θξνπαδηεξφπινηα αιιά θαη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ν θάζε επηβάηεο μφδεςε θαηά κέζν φξν πεξίπνπ €70 ζην 

ιηκάλη επηβίβαζεο (home-port) θαη €61 ζε θάζε έλα απφ ηα ιηκάληα επίζθεςεο (ports-

of-call).  

 €4,2 δηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε λαππεγεία 

επξσπατθά. Σν έηνο 2010 κάιηζηα παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,5% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 €1,24 δηο γηα ηηο ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ησλ Δπξσπαίσλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο είηε σο πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, είηε σο 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ μεξά (ζε γξαθεία εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο). ηελ Δπξψπε 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 150.401 ζέζεηο εξγαζίαο κε ζπλνιηθέο απνιαβέο ζηα €4,4 

δηο. 

 €6 δηο γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Δδψ παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 9,5% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

Σα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζχκθσλα 

κε ην European Cruise Council (2012) γηα ην έηνο 2011 είλαη ηα εμήο: 

 €3,4 δηο γηα ηα έμνδα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ιηκάληα ηα νπνία 

επηζθέθηεθαλ ηα θξνπαδηεξφπινηα αιιά θαη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ν θάζε επηβάηεο μφδεςε θαηά κέζν φξν πεξίπνπ €74 ζην 

ιηκάλη επηβίβαζεο (home-port) θαη €62 ζε θάζε έλα απφ ηα ιηκάληα επίζθεςεο (ports-

of-call).  

 €3,8 δηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε λαππεγεία 

επξσπατθά. Σν έηνο 2011 κάιηζηα παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,9% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 €1,3 δηο γηα ηηο ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ησλ Δπξσπαίσλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο είηε σο πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, είηε σο 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ μεξά (ζε γξαθεία εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο). ηελ Δπξψπε 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 153.000 ζέζεηο εξγαζίαο κε ζπλνιηθέο απνιαβέο ζηα €4,6 

δηο. 

 €6,4 δηο γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Δδψ παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,7% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  
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Σα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζχκθσλα 

κε ηελ Cruise Lines International Association (2013) γηα ην έηνο 2012 είλαη ηα εμήο: 

 €3,6 δηο γηα ηα έμνδα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ιηκάληα ηα νπνία 

επηζθέθηεθαλ ηα θξνπαδηεξφπινηα αιιά θαη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ν θάζε επηβάηεο μφδεςε θαηά κέζν φξν πεξίπνπ €77 ζην 

ιηκάλη επηβίβαζεο (home-port) θαη €62 ζε θάζε έλα απφ ηα ιηκάληα επίζθεςεο (ports-

of-call).  

 €3,9 δηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε λαππεγεία 

επξσπατθά. Σν έηνο 2012 κάιηζηα παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,3% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 €1,4 δηο γηα ηηο ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ησλ Δπξσπαίσλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο είηε σο πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, είηε σο 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ μεξά (ζε γξαθεία εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο). ηελ Δπξψπε 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 159.000 ζέζεηο εξγαζίαο κε ζπλνιηθέο απνιαβέο ζηα 

€4,76 δηο. 

 €6,6 δηο γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Δδψ παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,8% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

Σα άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζχκθσλα 

κε ηελ Cruise Lines International Association (2014) γηα ην έηνο 2013 είλαη ηα εμήο: 

 €3,8 δηο γηα ηα έμνδα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ιηκάληα ηα νπνία 

επηζθέθηεθαλ ηα θξνπαδηεξφπινηα αιιά θαη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ν θάζε επηβάηεο μφδεςε θαηά κέζν φξν πεξίπνπ €80 ζην 

ιηκάλη επηβίβαζεο (home-port) θαη €62 ζε θάζε έλα απφ ηα ιηκάληα επίζθεςεο (ports-

of-call).  

 €4,03 δηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε λαππεγεία 

επξσπατθά. Σν έηνο 2012 κάιηζηα παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,3% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 €1,45 δηο γηα ηηο ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ησλ Δπξσπαίσλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο είηε σο πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, είηε σο 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ μεξά (ζε γξαθεία εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο). ηελ Δπξψπε 
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δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 164.800 ζέζεηο εξγαζίαο κε ζπλνιηθέο απνιαβέο ζηα 

€4,97 δηο. 

 €6,91 δηο γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Δδψ παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,7% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο.  

 

Πίλαθαο 3.1-9: Άκεζεο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξώπε, 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 ύλνιν 

Καηαζθεπή & 

ζπληήξεζε (Γηο €) 
4,6 4,2 3,8 3,9 4,03 20,53 

Αγνξέο γξακκώλ 

θξνπαδηέξαο (Γηο €) 
5,4 6 6,4 6,6 6,91 31,31 

Γαπάλεο επηβαηώλ & 

πιεξώκαηνο (Γηο €) 
2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 16,8 

Μηζζνί & Ζκεξνκίζζηα 

(Γηο €) 
1,2 1,24 1,3 1,4 1,45 6,59 

Άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο 143.233 150.401 153.000 159.000 164.800 770.434 

Απνδεκηώζεηο 

εξγαδνκέλσλ
13

 (Γηο €) 
4,3 4,4 4,6 4,76 4,97 23,03 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013. 

 Ο ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, νη εξγαδφκελνη θαη ν ηνκέαο ηεο 

κεηαθνξάο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 80% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ φζνλ αθνξά ζηε 

βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξψπε γηα ηα έηε απφ ην 2009 έσο θαη ην 2013 

(Πίλαθαο 3.1.3-2).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 2009, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, κε 

επηθεθαιήο ηε λαππεγηθή βηνκεραλία, αληηπξνζψπεπε ην 49% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ 

                                                 
13

 Χο απνδεκίσζε νξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ κηζζψλ θαη απνδνρψλ, ηα νθέιε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο δσήο, ε ζπληαμηνδφηεζε θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξσκέο (κε-

κεηξεηά).  
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ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο, ην 27% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 33% 

ηεο άκεζεο απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Δπξσπαίνη εξγαδφκελνη 

αληηπξνζψπεπαλ ην 36% ησλ νη άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ηελ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο θαη ην 27% ησλ απνδεκηψζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο 

κεηαθνξάο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, αληηπξνζψπεπε ην 

22% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ, ην 14% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 18% ηεο 

απνδεκίσζεο (European Cruise Council ECC, 2010).  

Γηα ην 2010, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, κε επηθεθαιήο ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, αληηπξνζψπεπε ην 49% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο, ην 26% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 35% ηεο άκεζεο 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Δπξσπαίνη εξγαδφκελνη αληηπξνζψπεπαλ ην 37% 

ησλ νη άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ην 28% ησλ απνδεκηψζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, αληηπξνζψπεπε ην 23% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ, ην 13% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 16% ηεο απνδεκίσζεο 

(European Cruise Council ECC, 2011).  

Γηα ην 2011, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, κε επηθεθαιήο ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, αληηπξνζψπεπε ην 46% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο, ην 24% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 32% ηεο άκεζεο 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Δπξσπαίνη εξγαδφκελνη αληηπξνζψπεπαλ ην 37% 

ησλ νη άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ην 28% ησλ απνδεκηψζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, αληηπξνζψπεπε ην 23% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ, ην 14% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 17% ηεο απνδεκίσζεο 

(European Cruise Council ECC, 2012).  

Γηα ην 2012, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, κε επηθεθαιήο ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, αληηπξνζψπεπε ην 46% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο, ην 23% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 31% ηεο άκεζεο 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Δπξσπαίνη εξγαδφκελνη αληηπξνζψπεπαλ ην 38% 

ησλ νη άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ην 29% ησλ απνδεκηψζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, αληηπξνζψπεπε ην 24% ησλ άκεζσλ 
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δαπαλψλ, ην 14% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 17% ηεο απνδεκίσζεο (Cruise 

Lines International Association, 2013). 

Γηα ην 2013, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, κε επηθεθαιήο ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, αληηπξνζψπεπε ην 46% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο, ην 24% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 32% ηεο άκεζεο 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη Δπξσπαίνη εξγαδφκελνη αληηπξνζψπεπαλ ην 38% 

ησλ νη άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο θαη ην 29% ησλ απνδεκηψζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο κεηαθνξάο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, αληηπξνζψπεπε ην 23% ησλ άκεζσλ 

δαπαλψλ, ην 14% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 17% ηεο απνδεκίσζεο (Cruise 

Lines International Association, 2014). 
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Πίλαθαο 3.1-10: Άκεζεο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο αλά βηνκεραλία, 2009-2012 

Βηνκεραλία 

 

Γεσξγία, 

Δμόξπμε, 

Καηαζθεπέ

ο 

Παξαγσγή-

Μεηαπνίεζε 

Υνλδξηθό 

& Ληαληθό 

Δκπόξην 

Μεηαθνξά Φηινμελία14 
Υξεκ/θεο 

Τπεξεζίεο 

Πξνζσπηθέο 

Τπεξεζίεο 

2009 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
10 6.862 574 3.118 322       1.436 550 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
100 37.976 7.953 20.258 5.007 

        

12.862 
7.981 

Απνδεκηψζεη

ο (ζε εθαη. €) 
3 1.431 151 772 101        435 224 

2010 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
18 7.044 631 3.299 343       1.302 599 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
171 39.110 9.368 20.206 5.773      11.514 8.839 

Απνδεκηψζεη

ο (ζε εθαη. €) 
4 1.539 178 717 123     408 227 

2011 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
18 6.890 5.171 3.492 414      1.450 671 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
171 36.648 9.701 21.339 6.384      12.322 9.487 

Απνδεκηψζεη

ο (ζε εθαη. €) 
4 1.485 188 770 143     472 264 

2012 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
18 7.092 767 3.710 438     1.373 691 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
170 36.988 10.607 22.349 6.849    11.419 9.663 

Απνδεκηψζεη

ο (ζε εθαη. €) 
4 1.492 206 815 150   450 267 

2013 

Γαπάλεο 

(ζε εθαη. €) 
20 7.485 825 3.741 421 1.554 695 

Θέζεηο 

εξγαζίαο 
171 39.070 11.351 22.504 6.636 12.650 9.990 

Απνδεκηψζεη

ο (ζε εθαη. €) 
4 1.575 225 824 146 467 280 

Πεγή: European Cruise Council (ECC), 2010, 2011, 2012, Cruise Lines International Association 

(CLIA), 2013, 2014. 

                                                 
14

Ζ Φηινμελία πεξηιακβάλεη ηα μελνδνρεία, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα κπαξ θαη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο 

δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο. 
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Οη δαπάλεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα (Γηαγξάκκαηα 3.1.3-1 θαη 3.1.3-2). Οη αγνξέο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο
15

 

παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο δαπάλεο ηεο βηνκεραλίαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ 

αμία ηεο λαππεγηθήο. Σα έμνδα ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πιεξσκάησλ έξρνληαη ηξίηα 

ζηε ιίζηα θαη αθνινπζνχλ νη απνδεκηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

 

     

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία (βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα απφ European Cruise Council, 2010, 

2011,     2012 and the Cruise Lines International Association, 2013, 2014). 

                                                 
15

Με ηνλ φξν «αγνξέο γξακκψλ θξνπαδηέξαο» ελλννχκε φιεο ηηο αγνξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κία εηαηξεία θξνπαδηέξαο κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο ηξφθηκα, 

πνηά, εθηππσηέο, γξαθηθή χιε, κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, πεηξέιαην, πξντφληα έλδπζεο θιπ. 

Γηάγξακκα 3.1-1: Άκεζεο Γαπάλεο από ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο 

ζηελ Δπξώπε (ζε πνζνζηά), 2009-2013 
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Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία (βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα απφ European Cruise Council, 2010, 

2011, 2012 and the Cruise Lines International Association, 2013, 2014) 

3.2 Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

επηδξάζεσλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ηεο θξνπαδηέξαο, φπσο νη δηάθνξνη δείθηεο 

νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ, ηα δηάθνξα νηθνλνκεηξηθά κνληέια, ηα κνληέια 

πνιιαπιαζηαζηψλ, ε αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο (cost – benefit analysis), ε κέζνδνο 

ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, ε κέζνδνο εηζξνψλ – εθξνψλ (input – output), ην 

κνληέιν SAM (Social Accounting Matrix), αιιά θαη ν Γνξπθνξηθφο Λνγαξηαζκφο 

Σνπξηζκνχ (ΓΛΣ), ηα νπνία θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

3.2.1 Γείθηεο Οηθνλνκηθώλ Δπηδξάζεσλ 

Σν ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ εηζφδεκα ζα κπνξνχζε ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ λα 

απνδψζεη κία κεξηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ, ελψ κπνξεί λα νδεγήζεη 

αθφκε θαη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα (Κνκίιεο θαη Βαγηνλήο, 1999). Οη θάησζη 

δείθηεο είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο θαη κπνξνχλ λα 

Γηάγξακκα 3.1-2: Άκεζεο Γαπάλεο από ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο 

ζηελ Δπξώπε (ζε δηο €.), 2009-2013 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγθξηηηθή εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ηεο 

θξνπαδηέξαο.  

Γείθηες ηοσρηζηηθού κερηδίοσ ηοσ ηοσρηζκού θροσαδηέρας ζηο ΑΔΠ θαη ζηο 

ζύλοιο ηοσ ηοσρηζηηθού εηζοδήκαηος (ΣΔ) 

 

TR(ct)(GDP) = [TR (ct) / GDP] X 100 

 

Όπνπ, 

TR(ct)(GDP): Σνπξηζηηθφ κεξίδην ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο ζην ΑΔΠ 

 

Γείθηες δεκηοσργίας περηθερεηαθού εηζοδήκαηος ηοσ ηοσρηζκού θροσαδηέρας 

 

 

Yt(ct) = [W(1-h-tw) + P(1-tp) + R(1-tf)+ i StiYi] / Dt 

 

Όπνπ, 

 

Yt: Γείθηεο δεκηνπξγίαο εηζνδήκαηνο απφ ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο 

W: Μηθηνί κηζζνί ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

h: Πνζνζηφ θξαηήζεσλ επί ησλ κηζζψλ γηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

tw: Πνζνζηφ θφξσλ επί ησλ θεξδψλ 

P: Κέξδε πνπ δηαλέκνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ 

tp: Πνζνζηφ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ 

R: Τπεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο 

tf: Πνζνζηφ θφξσλ επί ησλ εθξνψλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο γηα ιήςε 

ππεξεζηψλ 

Sti: Πιεξσκέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα παξνρήο ελδηάκεζσλ 

αγαζψλ πξνο i επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ 

Yi: πληειεζηήο δεκηνπξγίαο εηζνδήκαηνο (αλά i θιάδν) ησλ παξαπάλσ 

επηρεηξήζεσλ 
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Γείθηες περηθερεηαθής απαζτόιεζες ζηολ ηοσρηζκό θροσαδηέρας 

 

 

Et = [V + i Sti Ei] / Dt 

 

 

 

Όπνπ, 

 

Δt: Γείθηεο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο απφ ηνλ ηνπξηζκφ 

V: Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζηνλ ηνπξηζκφ 

Sti: Πιεξσκέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ γηα παξνρήο ελδηάκεζσλ 

αγαζψλ πξνο i επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ 

Δi: πληειεζηήο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο (αλά i θιάδν) άιισλ επηρεηξήζεσλ 

Dt: πλνιηθέο εηζπξάμεηο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

3.2.2 Οηθνλνκεηξηθά Μνληέια 

Ζ θαηαζθεπή νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ βνεζά ζηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηδξάζεσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο. Οη ζηαηηζηηθέο 

κέζνδνη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα κνληέια ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη ηα 

κνληέια νηθνλνκεηξηθήο πξνζέγγηζεο. Σα πξψηα βαζίδνληαη ζηηο γξακκηθέο θαη κε-

γξακκηθέο ρξνληθέο ηάζεηο. Θεσξείηαη φηη ην παξειζφλ παξέρεη έλα είδνο 

θαζνδήγεζεο γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ (Kennedy, 1993). 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη ε εηζαγσγή ηξηκεληαίσλ 

δεδνκέλσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ 10εηίαο. Σα κνληέια 

νηθνλνκεηξηθήο πξνζέγγηζεο, βαζίδνληαη ζε ππνζεηηθέο ηπραίεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ηα νπνία 

ζα αθνινπζεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή. Έηζη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Ζ 

νηθνλνκεηξηθή πξνζέγγηζε απαηηεί ηε γλψζε ησλ κεηαβιεηψλ εθείλσλ πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά κεγέζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

θξνπαδηέξαο, φπσο ηε δαπάλε θαη ηε δήηεζε (Lagos, 1999). 

3.2.3 Μνληέια Πνιιαπιαζηαζηώλ 

Ζ κέζνδνο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ε κέζε ιχζε κεηαμχ 

ηεο απινχζηεξεο θαη ηεο πιένλ ζχλζεηεο, κε θπξίαξρε ηελ θαηαζθεπή “ad hoc” 
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κνληέισλ πνιιαπιαζηαζηψλ, βαζηδφκελε ζηα κεγέζε δαπάλεο (Milne, 1987). Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ηχπνη πνιιαπιαζηαζηψλ είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο εηζνδήκαηνο 

(income multiplier), ν ζπλαιιαθηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο (ή πσιήζεσλ) (the sales or 

transactions multiplier), ν πνιιαπιαζηαζηήο παξαγσγήο (the output multiplier) θαη ν 

πνιιαπιαζηαζηήο απαζρφιεζεο (the employment multiplier), νη νπνίνη αλαιχνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

Ο πνιιαπιαζηαζηήο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηξεηο κνξθέο επηδξάζεσλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, ηελ άκεζε επίδξαζε, ηελ έκκεζε θαη ηελ επαγσγηθή. Ζ 

άκεζε επίδξαζε αθνξά ζηηο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο πνπ απνηεινχλ άκεζα έζνδα ησλ 

πξνκεζεπηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ έκκεζε επίδξαζε αθνξά ζηελ αχμεζε 

ησλ εζφδσλ ησλ θιάδσλ πνπ πξνκεζεχνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιφγσ 

αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Σέινο, ε επαγσγηθή επίδξαζε, αθνξά ζηελ 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ιφγσ ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ 

δεκηνπξγεί ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζε κηα νηθνλνκία ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ο ζπλαιιαθηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο εθθξάδεη ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο θαηά κία κνλάδα ηεο 

ηνπξηζηηθήο δαπάλεο. Ο πνιιαπιαζηαζηήο παξαγσγήο ππνινγίδεη, επηπιένλ ηνπ 

ζπλαιιαθηηθνχ πνιιαπιαζηαζηή, ηε κεηαβνιή απνζεκάησλ, ε νπνία είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο θαηά κία κνλάδα ηνπξηζηηθήο δαπάλεο. Σέινο, ν 

πνιιαπιαζηαζηήο απαζρφιεζεο αλαθέξεη φηη κία αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο
16

. 

3.2.4 Αλάιπζε θόζηνπο – νθέινπο (Cost – Benefit Analysis) 

Σν θφζηνο θαη ηα νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ κεηξψληαη βξαρπρξφληα κε βάζε ηελ θαζαξή 

ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε πνπ δηακνξθψλεη ην Ηζνδχγην Πιεξσκψλ (Ζγνπκελάθεο, 

1997). ην Ηζνδχγην Γηεζλψλ πλαιιαγψλ θαηαρσξνχληαη ζην ελεξγεηηθφ νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο απφ ηνλ ηνπξηζκφ (ηαμηδησηηθφ ζπλάιιαγκα) θαη ζην 

παζεηηθφ νη πιεξσκέο ζε ζπλάιιαγκα γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο.  

                                                 
16

 Χο πνιιαπιαζηαζηήο απαζρφιεζεο, ζεσξείηαη ν ιφγνο ηεο άκεζεο πξνο ηελ έκκεζε απαζρφιεζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή δαπάλε. 
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Ζ αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αμηνιφγεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δίλαη κία κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο (Γηαθνκηράιεο, 2006). Με ηε κέζνδν απηή, 

επηδηψθεηαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ κηαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο θαηαηάζζεηαη ζε κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεί ηε δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο επηζήκαλζεο ηεο 

απνηίκεζεο θαη ζχγθξηζεο ηνπ θφζηνπο νθέινπο κηα επέλδπζεο. Ζ αμηνιφγεζε κε ηε 

κέζνδν θφζηνπο – νθέινπο πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αλάιπζε 

(Κνκίιεο θαη Βαγηνλήο, 1999). 

Κχξηα πξνβιήκαηα ηεο κεζφδνπο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ απνηειεί ππφδεηγκα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θαη δελ κπνξεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο 

καθξννηθνλνκηθφ ππφδεηγκα. Δπηπξφζζεηα, είλαη δχζθνιε ε εθηίκεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο απνηίκεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηηκψλ θαη 

εζληθψλ παξακέηξσλ. 

3.2.5 Μέζνδνο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο  

Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο ζηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο, 

θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Γηακνλή 

 Καηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

 Μεηαθνξέο 

 Γηαζθέδαζε θαη 

 Αγνξέο 

Οη θαηεγνξίεο απηέο εθθξάδνπλ ηελ εθάζηνηε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή δηάξζξσζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο ζε κηα ρψξα – ηφπν πξννξηζκνχ (Γηαθνκηράιεο, 2006). Ζ 

ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε είλαη ε δαπάλε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ηνπξίζηα, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ. Οη Λαγφο θαη Ληαξγθφβαο (2003) 

αλαθέξνπλ φηη ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε δηαθξίλεηαη ζε εγρψξηα, αιινδαπή θαη 
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ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε ηνπ εμσηεξηθνχ. ηε κελ εγρψξηα, πεξηιακβάλνληαη νη 

ηνπξηζηηθέο δαπάλεο ησλ εκεδαπψλ ηνπξηζηψλ θαη ζηελ αιινδαπή, πεξηιακβάλνληαη 

νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ, ε νπνία αιινδαπή δαπάλε 

απνηειεί κία εηζξνή γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σέινο, ζηελ ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ, πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο ζην 

εμσηεξηθφ θαη απνηειεί κηα εθξνή γηα ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία. 

3.2.6 Ζ κέζνδνο εηζξνώλ – εθξνώλ (Input – Output Method) 

Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζην ζεψξεκα Leontief θαη έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο 

κειέηεο αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκία ζε επίπεδν ρψξαο ή 

πεξηθέξεηαο. Ο πίλαθαο εηζξνψλ εθξνψλ εκθαλίδεη ηε ξνή ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

νηθνλνκία ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γεκηνπξγείηαη, έηζη, κία κήηξα ζηα 

νξηδφληηα δηαλχζκαηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ εθξνψλ θάζε θιάδνπ 

ηεο νηθνλνκίαο ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο. ηα θάζεηα δηαλχζκαηα πεξηιακβάλνληαη 

νη εηζξνέο θάζε ηνκέα απφ φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο.  

Οη ηειηθνί πίλαθεο απαηηήζεσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο κεηξψλ, απφ 

φπνπ εθηηκψληαη νη έκκεζνη πνιιαπιαζηαζηέο ζπλαιιαγψλ. 

3.2.7 Σν κνληέιν SAM (Social Accounting Matrix Model) 

Σν κνληέιν SAM κπνξεί λα νξηζζεί σο έλα ζχλνιν ινγαξηαζκψλ απιήο εηζφδνπ, 

φπνπ θάζε καθξννηθνλνκηθφ κέγεζνο εκθαλίδεη ηηο εθξνέο ηνπ, πνπ ζεκεηψλνληαη σο 

δαπάλεο, ζε κηα ζηήιε θαη ηηο εηζξνέο ηνπ, πνπ ζεκεηψλνληαη σο εηζπξάμεηο, ζε κηα 

ζεηξά. Ο αξηζκφο ζηειψλ θαη ζεηξψλ είλαη επκεηάβιεηνο θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 

κε ηε κνξθή κηαο νηθνλνκίαο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ην SAM. Οη 

ζηήιεο θαη νη ζεηξέο πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Σν κνληέιν SAM ζπγθξνηείηαη απφ ηέζζεξεηο ηχπνπο ινγαξηαζκψλ, ην 

ινγαξηαζκφ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηνπ ινγαξηαζκνχο ζεζκηθψλ κνλάδσλ, ηνπο 

ινγαξηαζκνχο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην ινγαξηαζκφ γηα ηηο εμσηεξηθέο 

ζπλαιιαγέο (Sen, 1996). 

Έλα κνληέιν SAM δελ είλαη κφλν έλα ζηαηηζηηθφ εξγαιείν αιιά θαη έλα πιαίζην γηα 

καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε. Ζ πεξίπησζε θαηαζθεπή ελφο SAM δελ πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί  ππφ πεξηνξηζκέλε νπηηθή γσλία ή λα αληηκεησπηζζεί σο κηα επηπιένλ 
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κεζνδνινγία, αιιά λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ πξννπηηθή ηεο παξνπζίαζεο θαη 

έθθξαζεο ησλ ζηνηρείσλ κε έλαλ πην πιεξνθνξηαθφ θαη ρξήζηκν ηξφπν (Sen, 1996). 

3.2.8 Ο Γνξπθνξηθόο Λνγαξηαζκόο Σνπξηζκνύ (Tourism Satellite Account) 

Ο Γνξπθνξηθφο Λνγαξηαζκφο Σνπξηζκνχ παξέρεη κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, επηηξέπνληαο ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη άιισλ θιάδσλ. Δίλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ 

νξγάλσζε φιεο ηεο πνζνηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο ΓΛΣ πξνζθέξεη έλα 

κνληέιν γηα αλάιπζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία (OECD, 2000). 

Ο ΓΛΣ εθαξκφδεηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ παξνπζίαζε 

ηνπξηζηηθψλ δεδνκέλσλ βαζηδφκελα ζην ζχζηεκα Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, ηελ 

παξνρή ελαξκνληζκέλσλ δηεζλψο ινγαξηαζκψλ, ηελ εκβάζπλζε ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ, ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα, ηελ αλάδεημε ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, ηελ 

παξνρή ελφο ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ηα 

κνληέια επηδξάζεσλ, ηε δεκηνπξγία ελφο δείθηε γηα ην κέγεζνο ηνπ επελδπκέλνπ 

ηνπξηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηέινο, ηελ πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ γηα ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηνπ ηνπξηζκνχ (OECD, 2000). 
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πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 
 

ην 3ν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, αζρνιεζήθακε κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο. ε πξψην ζηάδην αλαιχζακε ηηο 

άκεζεο, έκκεζεο θαη πξνθαινχκελεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ θιάδνπ. πλνπηηθά, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο είλαη απηέο πνπ έρνπλ 

άκεζε επίδξαζε ζην άηνκν ή ηελ επηρείξεζε ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Οη έκκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, είλαη απηέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ αιιεινζπζρέηηζε ησλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο θαη νη 

πξνθαινχκελεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δαπάλεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ εθείλσλ πνπ απαζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε βηνκεραλία ηεο 

θξνπαδηέξαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε έμη ρψξεο ην 

2009 θαη ην 2010 θαη ζε πέληε ρψξεο ην 2011, ην 2012 θαη ην 2013 πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ πάλσ απφ ην 80% ησλ επηπηψζεσλ ηεο βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο 

ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Ζ βηνκεραλία απηή αληηκεησπίδεη ηεξάζηηεο ξνέο εηζνδήκαηνο γηα ηηο ρψξεο 

θηινμελίαο θάζε ρξφλν, εθ ησλ νπνίσλ €14.500 εθαη. έρνπλ ηηο επξσπατθέο 

νηθνλνκίεο σο ηειηθφ απνδέθηε (European Cruise Council, 2010). Ζ επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ είλαη ηεξάζηηα ιφγσ ηνπ πςεινχ νηθνλνκηθνχ αληίθηππνπ πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ησλ δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πιεξσκάησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο μεξάο (ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ), ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο. Ζ 

ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ην 

επίπεδν ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπ πξντφληνο θξνπαδηέξαο.  

Σν 2013 φζνλ αθνξά ζηελ Δπξψπε, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο, αληηπξνζψπεπε ην 22% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, ην 31% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη 30% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο, ελψ ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, αληηπξνζψπεπε ην 35% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ην 23% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 28% ηεο ζπλνιηθήο 

απνδεκίσζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο. Οη άκεζεο 

δαπάλεο ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ. Ζ πηψζε θαηά 3% ζηηο άκεζεο δαπάλεο 

θξνπαδηέξαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε κείσζε θαηά 10% ζηηο αθίμεηο επηβαηψλ (transit) 

ζηα ειιεληθά ιηκάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010. 
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Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο δεκηνχξγεζε ζπλνιηθά 311.512 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ 

Δπξψπε ην έηνο 2008, 296.288 ην 2009, 307.526 ην 2010, 315.500 ην 2011, 326.904 

ην 2012 θαη 339.417 ην 2013, δίλνληαο πεξίπνπ €4,6 δηο, €4,2 δηο, €4,4 δηο, €4,6 δηο, 

€4,7 δηο θαη 4,9 δηο ηηο αληίζηνηρεο ρξνληέο ζηνπο άκεζα απαζρνινχκελνπο θαη 

πεξίπνπ €9,9 δηο, €9 δηο, €9,3 δηο, €9,8 δηο,  €10 δηο θαη 10,5 δηο αληίζηνηρα, ζε 

κηζζνχο ζε φζνπο επεξεάδνληαη επαγγεικαηηθά απφ ηνλ θιάδν. Όζνλ αθνξά ζηα 

άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε, ε Διιάδα απφ ην 2008 έσο θαη ην 2010 δηαηεξνχζε ηελ 8
ε
 

ζέζε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ην 2011 θαη ην 2012 αλέβεθε ζηελ 

6
ε
 ζέζε γηα λα ηε ράζεη ην 2013 απφ ηε Ννξβεγία. πλνιηθά, ε Διιάδα παξνπζίαζε 

άλνδν θαηά 22% πεξίπνπ απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013. Ζ Δπξψπε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Έηζη, έρεη 

απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηβηβάζεσλ απφ ηα επξσπατθά ιηκάληα. 

Γηα ην 2013, ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο - κεηαπνίεζεο, κε επηθεθαιήο ηε λαππεγηθή 

βηνκεραλία, αληηπξνζψπεπε ην 46% ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο 

θξνπαδηέξαο, ην 24% ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην 32% ηεο άκεζεο 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αγνξέο ησλ γξακκψλ θξνπαδηέξαο
17

 παίδνπλ 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηηο δαπάλεο ηεο βηνκεραλίαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ αμία ηεο 

λαππεγηθήο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζήο καο αλαθέξακε ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ηεο θξνπαδηέξαο, φπσο νη δηάθνξνη δείθηεο 

νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ, ηα δηάθνξα νηθνλνκεηξηθά κνληέια, ηα κνληέια 

πνιιαπιαζηαζηψλ, ε αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο (cost – benefit analysis), ε κέζνδνο 

ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, ε κέζνδνο εηζξνψλ – εθξνψλ (input – output), ην 

κνληέιν SAM (Social Accounting Matrix), αιιά θαη ν Γνξπθνξηθφο Λνγαξηαζκφο 

Σνπξηζκνχ (ΓΛΣ). Σν ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ εηζφδεκα ζα κπνξνχζε ζηελ θαιχηεξε 

ησλ πεξηπηψζεσλ λα απνδψζεη κία κεξηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ, ελψ 

κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Ζ θαηαζθεπή 

νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ βνεζά ζηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ απφ 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο. Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ρσξίδνληαη ζε 

                                                 
17

Με ηνλ φξν «αγνξέο γξακκψλ θξνπαδηέξαο» ελλννχκε φιεο ηηο αγνξέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κία εηαηξεία θξνπαδηέξαο κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο ηξφθηκα, 

πνηά, εθηππσηέο, γξαθηθή χιε, κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, πεηξέιαην, πξντφληα έλδπζεο θιπ. 
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δχν θαηεγνξίεο, ηα κνληέια ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη ηα κνληέια νηθνλνκεηξηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ κέζνδνο ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ε κέζε 

ιχζε κεηαμχ ηεο απινχζηεξεο θαη ηεο πιένλ ζχλζεηεο, κε θπξίαξρε ηελ θαηαζθεπή 

“ad hoc” κνληέισλ πνιιαπιαζηαζηψλ, βαζηδφκελε ζηα κεγέζε δαπάλεο. Ο 

πνιιαπιαζηαζηήο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηξεηο κνξθέο επηδξάζεσλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο, ηελ άκεζε επίδξαζε, ηελ έκκεζε θαη ηελ επαγσγηθή. Ζ 

αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

θαη είλαη κία κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Ζ ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε είλαη ε δαπάλε ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηνπξίζηα, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ. Ζ 

κέζνδνο εηζξνψλ - εθξνψλ βαζίδεηαη ζην ζεψξεκα Leontief θαη έρεη εθαξκνγή ζε 

πεξηπηψζεηο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκία ζε επίπεδν ρψξαο ή 

πεξηθέξεηαο. Ο πίλαθαο εηζξνψλ εθξνψλ εκθαλίδεη ηε ξνή ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ 

νηθνλνκία ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν κνληέιν SAM κπνξεί λα νξηζζεί σο 

έλα ζχλνιν ινγαξηαζκψλ απιήο εηζφδνπ, φπνπ θάζε καθξννηθνλνκηθφ κέγεζνο 

εκθαλίδεη ηηο εθξνέο ηνπ, πνπ ζεκεηψλνληαη σο δαπάλεο, ζε κηα ζηήιε θαη ηηο εηζξνέο 

ηνπ, πνπ ζεκεηψλνληαη σο εηζπξάμεηο, ζε κηα ζεηξά. Σέινο, ν Γνξπθνξηθφο 

Λνγαξηαζκφο Σνπξηζκνχ είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε φιεο ηεο πνζνηηθήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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Β΄ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

4.1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 
Καηά θαηξνχο έρνπλ αλαιπζεί δηάθνξεο επηζηεκνληθέο κέζνδνη γηα ηε δηεξεχλεζε 

πξνβιεκάησλ. Ζ θαηάηαμε ησλ εξεπλψλ  κπνξεί λα γίλεη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζθνπφ, ηελ αθξίβεηα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 

αθνινπζνχλ (Aaker et al., 1995; Sekaran, 2000), φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 

(Ρήγαο, 2007): 

 Γηεξεπλεηηθέο: Οη έξεπλεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ πξνζπαζνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνβιήκαηνο θαη πηζαλέο ιχζεηο. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, φηαλ δελ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξφβιεκα πξνο εμέηαζε. Οη ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο είλαη 

αξθεηά γεληθέο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζε δεπηεξνγελείο έξεπλεο θαη πνηνηηθέο 

πξσηνγελείο. 

 Πεξηγξαθηθέο: Οη έξεπλεο απηέο απνηεινχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ 

κάξθεηηλγθ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη λα δνζνχλ αθξηβείο θαη ιεπηνκεξείο εηθφλεο ζρεηηθά 

κε ην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείμνπλ φηη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη εθαξκφδνληαη θπξίσο ζε πνζνηηθέο πξσηνγελείο έξεπλεο. 

 Έιεγρνη ππνζέζεσλ: Οη έξεπλεο απηέο δείρλνπλ θαηά πφζν κία κεηαβιεηή 

επεξεάδεη ηηο ηηκέο άιισλ κεηαβιεηψλ θαη είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο ζε πεηξακαηηθέο κεζφδνπο. 

Μπνξεί, βέβαηα, λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ έξεπλαο αλάινγα 

πάληα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ε έξεπλά καο κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζηηο δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο, θαζψο δεηείηαη λα 
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εληνπηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ επηδξνχλ ζηε δαπάλε ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο.  

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ηφζν ζηηο δεπηεξνγελείο φζν θαη ζηηο πξσηνγελείο 

έξεπλεο, πνπ απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηξφπν δηαρσξηζκνχ ησλ εξεπλψλ 

βάζεη ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

4.1.1 Γεπηεξνγελήο έξεπλα 

 Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα βαζίδεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηα νπνία έρνπλ ήδε 

ζπιιερζεί απφ δηάθνξεο πεγέο (Ρήγαο, 2007). Οη πεγέο ηεο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο 

κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ εζσηεξηθά ζηνηρεία, φπσο απηά πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα, ή απφ εμσηεξηθά ζηνηρεία, φπσο 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία απφ θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, 

εθεκεξίδεο θιπ. χκθσλα κε ηνπο Aaker et al. (1995), ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία είλαη 

ρξήζηκα γηαηί δίλνπλ κηα πξψηε ηδέα ζηνλ εξεπλεηή γηα ην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα, ην 

θφζηνο ζπιινγήο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, θαζψο βξίζθνληαη ζπλήζσο δεκνζηεπκέλα 

ζε βηβιηνζήθεο πνπ ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε 

δηεμαγσγή πξσηνγελνχο έξεπλαο, θαζψο βνεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δπηπξφζζεηα, παξέρνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξσηνγελνχο 

έξεπλαο θαη ηελ απνθπγή ζθαικάησλ, βνεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ηξφπνο επαιήζεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο.  

Σα δεπηεξνγελή ζηνηρεία, βέβαηα, δελ δίλνπλ νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο ζην ππφ 

εμέηαζε πξφβιεκα θαη απηφ δηφηη έρνπλ ζπιιερζεί γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ απηφλ 

ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο, αιιά ζπλήζσο δίλνπλ θαηεπζπληήξηεο. Άιιν κεηνλέθηεκα 

είλαη φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ ηα 

δεπηεξνγελή ζηνηρεία έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.  

4.1.2 Πξσηνγελήο έξεπλα 

Ζ πξσηνγελήο έξεπλα ζπιιέγεη ζηνηρεία απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο (Ρήγαο, 2007). Γηαθνξνπνηνχληαη ζε πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ην ζηφρν ηνπο. ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο 

επηρεηξείηαη δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ 
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κεηξνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ (Levy, 2005). Όπσο αλαθέξεη 

ν Λάδνο (1998), νη πνηνηηθέο έξεπλεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα παξνρή πιήζνπο 

πιεξνθνξηψλ αιιά ζε ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα πιαίζηα, ζπλεπψο θξίλεηαη 

δπζρεξήο ε εμαγσγή γεληθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Οη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο, νη 

νκάδεο ζπδήηεζεο, νη παξαηεξήζεηο θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο απνηεινχλ 

ζηνηρεία ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ (Κηφρνο, 1997; ηαζαθφπνπινο, 2001). χκθσλα κε 

ηνπο Γξεγνξνχδε θαη ίζθν (2000), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηνηηθψλ 

εξεπλψλ είλαη φηη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή 

θαη ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη θαηά κεγάιν βαζκφ ζηελ παξαηήξεζε. 

Υξεζηκνπνηείηαη κηθξφ δείγκα θαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ  δελ είλαη 

ζπλήζσο δπλαηή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πνζνηηθέο έξεπλεο ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

εμαγσγή κεηξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ ζέινπκε λα 

εμεηάζνπκε, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη θάλεη 

εθηθηή ηελ εμαγσγή γεληθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία 

εληάζζνληαη νη ιεγφκελεο ηαρπδξνκηθέο έξεπλεο, νη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη νη 

ηειεθσληθέο έξεπλεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ είλαη ε ρξήζε 

δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε απνθπγή αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, ε ζπγθέληξσζε 

κηθξνχ κεγέζνπο πιεξνθνξίαο απφ θάζε εξσηψκελν θαη ε χπαξμε ζρεηηθά κεγάινπ 

δείγκαηνο.  

ηε δηαδηθαζία ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο εληνπίδνληαη ηα θάησζη γεληθά ζηάδηα 

(Μάιιηαξεο, 1990; Παξαζθεπφπνπινο, 1993; Πεηξάθεο, 1999; Aaler et al., 1995; 

Γξεγνξνχδεο θαη ίζθνο, 2000; Sekaran, 2000): 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Πξνβιήκαηνο θαη Καζνξηζκφο ηφρσλ: Σν ζηάδην απηφ 

είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα θαη ηα ππφινηπα. ε απηφ ην 

ζηάδην θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ηα εξσηήκαηα πνπ δεηνχλ απάληεζε. 

 πιινγή Γεπηεξνγελψλ ηνηρείσλ: πιιέγνληαη ηα δεπηεξνγελή ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο εμέηαζε. 

 Καζνξηζκφο ηεο Μεζφδνπ: Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ 

επηιέγεηαη κία απφ ηηο κεζφδνπο πξσηνγελνχο έξεπλαο ε νπνία εθηηκάηαη φηη ζα 

βνεζήζεη ζην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα. 
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 Καζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ: Δδψ εληνπίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηζπκνχκε λα δηεξεπλεζνχλ. 

 Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ: ην ζηάδην απηφ 

κεηξψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά καο. 

 Καζνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο: Ζ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ απηφ ην ζηάδην. 

 Αλάπηπμε θαη δνθηκή εξσηεκαηνινγίνπ: ην ηειηθφ απηφ ζηάδην 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε δνθηκή ηνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε δνθηκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο εδψ εληνπίδνληαη ηπρφλ ζθάικαηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ πξηλ νινθιεξσζεί ε 

θπξίσο έξεπλα.  

4.1.3 Δπηινγή κεζόδνπ έξεπλαο 

ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αθνινπζήζακε ηελ πνζνηηθήο έξεπλαο θαη γηα 

ηε κέζνδν επηινγήο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ειήθζεζαλ ππφςε νξηζκέλα θξηηήξηα 

(ηαζαθφπνπινο, 2001). Απηά ηα θξηηήξηα είλαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη, ε αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο θαη ην θφζηνο δηεμαγσγήο ηεο. ηελ έξεπλά καο, επηιέρζεθε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Οη ιφγνη ήηαλ φηη ε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Μάιιηαξε (1990), σο ην θαιχηεξν 

κέζν θαη φηη ε κέζνδνο απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηεξεχλεζε ησλ δεηνχκελσλ 

κεηαβιεηψλ κε αξθεηή ιεπηνκέξεηα. Δπίζεο, ε κέζνδνο απηή παξέρεη θαιχηεξν 

έιεγρν ζην δείγκα παξέρνληαο ζεκαληηθή αμηνπηζηία. Ζ άκεζε επαθή κε ηνλ 

εξσηψκελν είλαη επίζεο κεγάιεο ζεκαζίαο ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξνχζε ζε 

επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ πνπ μεθίλεζαλ ην ηαμίδη ηνπο απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

θαη πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, ε 

ρξήζε νπνηαζδήπνηε άιιεο κεζφδνπ έξεπλαο ζα θαζηζηνχζε δχζθνιε ηελ πξφζβαζε 

ζηνλ ππφ εμέηαζε πιεζπζκφ. 
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4.1.4 Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη δεηγκαηνιεςίαο 

Ζ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνζθέξεη πξσηνγελή ζηνηρεία θαη απνηειεί ην 

εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε πεξηγξαθηθή έξεπλα (Bickman et al., 1998). Χο 

εθ ηνχηνπ, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα έρεη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ πξηλ, 

ψζηε λα θαζνξίζεη ζαθψο ην είδνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη  λα 

ζπγθεληξσζεί (Υξηζηνδνχινπ, 2013)  

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηεο έξεπλάο καο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ αθνινπζήζακε κία ζεηξά απφ ζηαηηζηηθέο κεζνδνινγίεο. 

Πξνρσξήζακε, αξρηθά, ζε ειέγρνπο αλεμαξηεζίαο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ καο. Ζ ρξήζε ηνπ ρ
2
 θξηηεξίνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο ππφζεζεο φηη 

δχν θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο φηαλ εθαξκφδνληαη ζηνλ ίδην πιεζπζκφ, είλαη αλεμάξηεηα 

κεηαμχ ηνπο. Ζ ππφζεζε πνπ ζέινπκε λα ειέγμνπκε είλαη ε Ζ0. Γειαδή, νη ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηέο πρ. Α θαη Β είλαη αλεμάξηεηεο σο πξνο ηελ ελαιιαθηηθή Ζ1, φπνπ 

νη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο Α θαη Β δελ είλαη αλεμάξηεηεο.  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζνπκε ζην παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη 

ζηελ απάληεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δαπάλε ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηελ 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ην πξνθίι ησλ 

επηβαηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαμηδηνχ, ηνπο ιφγνπο πξνηίκεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θξνπαδηέξαο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ην χςνο ηεο δαπάλεο ηφζν πάλσ 

ζην θξνπαδηεξφπινην φζν θαη ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ πινίσλ θαη ηέινο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ησλ επηβαηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δαπάλε ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ κειέηε ηεο κεηαθνξάο (ε θξνπαδηέξα ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηέηνηα) δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο έλα θαηαλαισηηθφ αγαζφ (Preston, 2001). 

Πνιινί εξεπλεηέο εμεηάδνληαο ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο επηβαηψλ, παξαηεξνχλ φηη 

νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθνί θαζψο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ επηβαηψλ (Ben-Akiva and Boccara, 1995; 

Bowman and Ben-Akiva, 2001; Fujii and Garling, 2003). 

ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη ρξήζε κε παξακεηξηθψλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο κεηαβιεηψλ, νη θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο, πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ζηηο θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε κέηξεζε 
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ζηάζεσλ θαη απφςεσλ. Ζ νπζηαζηηθή παξάκεηξνο πξνο εμέηαζε είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηεο δαπάλεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο έσο €100 θαη απφ €101 θαη πάλσ, θάλνπκε ιφγν δειαδή 

γηα δηρνηνκηθή εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ καο είλαη θαηεγνξηθέο. Οη έιεγρνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε παξακεηξηθψλ ηεζη, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 1900 κε ηα έξγα ησλ Pearson & Spearman, ελψ ζηε ζπλέρεηα (απφ ην 1930 

θαη κεηά) κειεηήζεθαλ απφ ηνπο Fisher, Pitman & Wilcoxon (Hollander and Wolfe, 

1999; Sprent and Smeeton, 2001; Mumby, 2002). 

Ο έιεγρνο ππνζέζεσλ ρ
2 

είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηα ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. Απηφ 

ην ηεζη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Pearson ην 1900 θαη βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ απαληήζεσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε θάζε θαηεγνξία κε απηφλ πνπ ζα 

αλακέλακε αλ ε ππφζεζε ήηαλ αιεζήο (Simonoff, 2003). Ζ κνξθή ηνπ ηεζη είλαη ε 

εμήο:  

 

 

φπνπ ni είλαη ν πξαγκαηηθφ αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία i θαη ei είλαη ν 

αλακελφκελνο αξηζκφο, εάλ ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη αιεζήο.  

Ζ εθηίκεζε απνηειεί ζπρλά ην θιεηδί γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Σν t-test ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα «ηεζηάξεη» ηηο ππνζέζεηο ελφο άγλσζηνπ κέζνπ κ απφ κία 

θαλνληθή θαηαλνκή. Οξίδνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, H0, φπνπ ην κ παίξλεη 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή κ0 θαη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε, Ζ1, πνπ παίξλεη θάπνηα άιιε 

ηηκή. Σν παξαπάλσ νξίδεηαη σο: 

Test H0: κ = κ0 έλαληη ηνπ H1: κ ≠ κ0 

Σα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο είλαη ηα 0.05, 0.01 ή 0.001. Δάλ ε πηζαλφηεηά καο (p-

value) είλαη κηθξφηεξε απφ 0.05, 0.01 ή 0.001, φπσο θάζε θνξά εκείο ην νξίδνπκε, 

ηφηε απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη δερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή.   

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζήζακε ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (logistic regression) κε 

θχξηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή δαπάλε (Γ) ησλ επηβαηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Σαπηφρξνλα, πξαγκαηνπνηήζακε παιηλδξφκεζε θαη κε 
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άιιεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηηο πηζαλέο δηαθνξέο ηεο 

3κεξεο απφ ηελ 8κεξε θξνπαδηέξα αιιά θαη ζε ζπζρέηηζε κε ην ζχλνιν. 

Ζ δεηγκαηνιεςία έρεη νξηζηεί απφ ηνλ Μπέλν (1984) σο «… ε κέζνδνο κειέηεο ελφο 

πιεζπζκνχ κε βάζε έλα δείγκα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ πιεζπζκφ απηφ». Σα κέιε 

ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ (νη επηβάηεο ηεο θξνπαδηέξαο) απαξηζκνχλ αξθεηά 

εθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν θαη ζπλεπψο είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα εξσηεζνχλ φινη νη 

επηβάηεο μερσξηζηά. Άιισζηε απηφ ζα εηζεξρφηαλ ζηα φξηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

απνγξαθήο, θάηη πνπ δελ είλαη απηνζθνπφο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. χκθσλα κε 

ηνπο Sanders (1995) θαη Rao (2000), νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί κπνξνχλ λα δψζνπλ απνηειέζκαηα κε κεγάιν αξηζκφ αθξίβεηαο, κε 

κηθξφηεξν θφζηνο θαη ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε δχν γεληθέο 

θαηεγνξίεο, ηηο ηπραίεο θαη ηηο κε ηπραίεο δεηγκαηνιεςίεο (Sekaran, 2000). Οη ηπραίεο 

δεηγκαηνιεςίεο (random sampling), ν φξνο «ηπραίν» αλαθέξεηαη ζε δηαδηθαζία 

επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη φρη ζηα δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηνχληαη νη αξρέο ηεο 

ζηαηηζηηθήο θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνινγηζηεί ην κέγεζνο ηνπ 

δεηγκαηνιεπηηθνχ ζθάικαηνο θαη άξα ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη έρνπκε 

ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ηε ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ηε 

ζπζζσξεπηηθή δεηγκαηνιεςία, ηε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία, ηε δηπιή, πνιιαπιή 

δεηγκαηνιεςία θαη ηελ πξννδεπηηθή δεηγκαηνιεςία. Οη κε ηπραίεο δεηγκαηνιεπηηθέο 

κέζνδνη, βαζίδνπλ ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ζηελ εκπεηξηθή θξίζε. ε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεηγκαηνιεςίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί ην κέγεζνο ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ζθάικαηνο θαη άξα θαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ ε δεηγκαηνιεςία θξίζεσο, ε δεηγκαηνιεςία Quota θαη ε δεηγκαηνιεςία κε 

άλεζε.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαζέζακε απνηεινχληαλ απφ δεθαέμη (16) εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απφ κία (1) αλνηθηνχ θαη ήηαλ αλψλπκα. Ζ δηαλνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ μεθίλεζε ην επηέκβξε ηνπ 2012 θαη νινθιεξψζεθε ηξεηο (3) 

κήλεο κεηά. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε έληππε κνξθή θαη δηαλεκήζεθαλ ηπραία 

ζηνπο επηβάηεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηήξθεζε 

πεξίπνπ δέθα (10) ιεπηά. 
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4.1.5 Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε (logistic regression) 

Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (logistic regression) θαζνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

πνιιαπιψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα γηα λα 

πξνβιέςνπκε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Τπάξρνπλ δχν 

θχξηεο ρξήζεηο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο: 

 Ζ πξψηε είλαη ε πξφβιεςε ησλ ζρέζεσλ. Δθφζνλ ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο είλαη ηεο κνξθήο αλαινγίαο πηζαλνηήησλ. 

 Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε παξέρεη, επίζεο, γλψζε γηα ηηο ζρέζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ 

Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε δελ ππνζέηεη γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή θαη ηηο αλεμάξηεηεο. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα είλαη 

δηρνηνκηθή (2 θαηεγνξηψλ), φπσο ηζρχεη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Οη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο, νχηε λα ζπζρεηίδνληαη 

γξακκηθά. Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε είλαη κηα γελίθεπζε ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Τ) είλαη δίηηκε, 

δειαδή παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ απνπζηάδεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ή ηελ ηηκή 1 φηαλ 

ππάξρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ (Ξελή, 2014). 

Δθφζνλ ε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε είλαη γελίθεπζε ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, μεθηλνχκε απφ ην απιφ γξακκηθφ κνληέιν: 

Yi = βo +βiX1 + εi 

φπνπ ην Yi είλαη δπαδηθφ, δειαδή παίξλεη ή ηελ ηηκή 0 ή ηελ 1. 

Δπεηδή  Δ(εi) = 0 έρνπκε: 

Δ(Τi)  = Δ(β0 + β1Υi + εi) 

 = Δ(β0 + β1Υi) + Δ(εi) 

 = β0 +β1Υi   (1) 
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Αθνχ ε Τi είλαη κηα δίηηκε κεηαβιεηή ζα είλαη κία κεηαβιεηή Bernoulli, νπφηε νη 

πηζαλφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: 

 Όηαλ ην Τi = 1 έρνπκε P(Yi = 1) = πi 

 Όηαλ ην Τi = 0 έρνπκε P(Yi = 0) = 1-πi 

Με ηε βνήζεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο αλακελφκελεο ηηκήο βξίζθνπκε φηη  

Δ(Yi) = 1πi + 0(1-πi) = πi   (2) 

Δμηζψλνληαο ηηο (1) θαη (2) βξίζθνπκε: 

Δ(Yi) = β0 +β1Υi = πi   (3)   δειαδή ε αλακελφκελε ηηκή είλαη ε πηζαλφηεηα ην 

Τi = 1 φηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή είλαη Υi. 

Όηαλ ε κεηαβιεηή Τ είλαη δπαδηθή ππάξρνπλ ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία καο 

απαγνξεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην γξακκηθφ κνληέιν: 

1. Σα ζθάικαηα δελ είλαη θαλνληθά 

Έρνπκε Τi = b0 + b1Xi + εi  εi = Yi – (β0 + β1Υi) 

Όηαλ Τi = 0: εi = – β0 – β1Υi   ελψ φηαλ Τi = 1: εi = 1 – β0 – β1Υi νπφηε ηα ζθάικαηα 

δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 

2. Σα ζθάικαηα έρνπλ άληζεο δηαζπνξέο 

Όηαλ ε κεηαβιεηή παίξλεη ηηκέο 0 ή 1 ηα ζθάικαηα δελ έρνπλ ίζεο δηαζπνξέο. Ζ 

δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ εμαξηάηαη απφ ηα Υi, άξα ε ηηκή ηεο δηαζπνξάο ζα είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε δηαθνξεηηθφ Υ θαη απηφ καο εκπνδίδεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

3. Πεξηνξηζκφο ζηε ζπλάξηεζε απφθξηζεο 

ηε ζπλάξηεζε απφθξηζεο, επεηδή παξηζηάλεη  πηζαλφηεηεο, ζα πξέπεη λα ηζρχεη ν 

πεξηνξηζκφο 0 ≤ Δ(Τ) = π ≤ 1. 
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4.2 Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

4.2.1 Σν εξεπλεηηθό δείγκα 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζακε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, ρνξεγήζεθε ζε 

επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ θαη κεηαθξάζηεθε ζε άιιεο πέληε (5) γιψζζεο πέξαλ ηεο 

ειιεληθήο. πγθεθξηκέλα, ζηελ αγγιηθή, ηε γαιιηθή, ηε γεξκαληθή, ηελ ηζπαληθή θαη 

ηελ ηηαιηθή. Ο ιφγνο πνπ δφζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ζε έμη γιψζζεο είλαη γηαηί ν 

πιεζπζκφο πνπ κειεηάηαη πξνέξρεηαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη θξίλακε φηη 

ζα έπξεπε λα απεπζπλζνχκε ζε κεγάιν πνζνζηφ επηβαηψλ γηα λα είλαη ην δείγκα καο 

αμηφπηζην.  

Δπηιέρζεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ην εξσηεκαηνιφγην ην ζπκπιήξσζαλ 

ζπλνιηθά 507 επηβάηεο πξνεξρφκελνη απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο 3κεξεο θαη 8κεξεο θξνπαδηέξεο ζην Αηγαίν. ηφρνο καο ήηαλ ην 

δείγκα λα είλαη ηπραίν έηζη ψζηε θάζε κνλάδα ηνπ πιεζπζκνχ καο λα έρεη ίζεο 

δπλαηφηεηεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην δείγκα. Σν δείγκα καο ζα έπξεπε λα ήηαλ 

αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ 

απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη (Γαθέξκνο, 2005). 

ην δείγκα καο δελ είρακε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαζψο επηζπκία καο ήηαλ λα 

κειεηήζνπκε ηε ζηάζε ησλ επηβαηψλ θάζε ειηθίαο, εζληθφηεηαο, εηήζηνπ αηνκηθνχ 

εηζνδήκαηνο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη θχινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ζχληαμεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηέζεθαλ ηξεηο πεξηνξηζκνί. Ο πξψηνο ήηαλ λα απαληεζεί ην 

εξσηεκαηνιφγην θαηά ηε δηάξθεηα επηζηξνθήο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ ζην ιηκέλα 

απνβίβαζεο. Απηφ έγηλε γηαηί ζέιακε λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

ηαμηδησηηθή εκπεηξία ησλ επηβαηψλ θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν εάλ ν 

επηβάηεο είρε νινθιεξψζεη ην ηαμίδη ηνπ. Ο δεχηεξνο ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο 

απαληήζεηο κφλν ηα ειιεληθά ιηκάληα πξνζέγγηζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. Ο ιφγνο 

πνπ έγηλε απηφ ήηαλ γηαηί ηα θξνπαδηεξφπινηα πξνζέγγηζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ιηκάλη 

ζηελ Σνπξθία, αιιά εκάο καο ελδηέθεξε λα εμεηάζνπκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε 

ζηάζε ησλ επηβαηψλ φζνλ αθνξά ζηα ειιεληθά ιηκάληα. Σέινο, ν ηξίηνο πεξηνξηζκφο 

ήηαλ λα εμαηξέζνπκε απφ ηελ εξψηεζε γηα ηα θίλεηξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

θξνπαδηέξαο φζνπο δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα.  
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Ο ιφγνο πνπ απνθαζίζακε λα εμαηξέζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ απφ ηελ 

εξψηεζε απηή ήηαλ γηαηί δελ ππήξρε ιφγνο λα εμεηαζηνχλ ηα θίλεηξα απηψλ πνπ 

κέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, αθνχ απηνί ήδε κέλνπλ ζηε ρψξα καο θαη ε εξψηεζε 

απηή απφ κφλε ηεο απηναλαηξείηαη.  

4.2.2  Δξσηεκαηνιόγην  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ζην νπνίν 

ζπκπεξηιήθζεζαλ δχν εηδψλ ζηνηρεία, ηα δεκνγξαθηθά θαη ζηνηρεία ηνπ ηαμηδηνχ. 

ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην εηήζην αηνκηθφ 

εηζφδεκα ησλ επηβαηψλ, ηελ ειηθία ηνπο, ην θχιν ηνπο, ηελ εζληθφηεηά ηνπο αιιά θαη 

ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. 

ηα ζηνηρεία ηνπ ηαμηδηνχ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξσηήζεηο: 

 Πνηνο είλαη ν ηχπνο θακπίλαο ζηελ νπνία δηακέλεηε 

 Αλ ηαμηδεχεηε κφλνο ή κε παξέα 

 Αλ έρεηε μαλαθάλεη θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα ή αιινχ 

 Αλ έρεηε επηζθεθζεί μαλά ηελ Διιάδα  

 Πνηα θίλεηξα – ιφγνη ζαο νδήγεζαλ λα πάξεηε ηελ απφθαζε λα επηζθεθζείηε 

 ηελ Διιάδα  

 Απφ πνχ πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα 

 Πψο θιείζαηε εηζηηήξηα γηα ηελ θξνπαδηέξα (κέζσ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ 

 ή κφλνη ζαο) 

 Δπηζθεθζήθαηε ή έρεηε ζθνπφ λα επηζθεθζείηε θάπνην άιιν κέξνο ηεο 

 Διιάδαο, πφζν ζαο θφζηηζε θαη πφζεο κέξεο κείλαηε 

 Πνην είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δηαζέζαηε ζηα ειιεληθά ιηκάληα 

 πξνζέγγηζεο θαη πνην κέζα ζην θξνπαδηεξφπινην 

 Λάβαηε κέξνο ζηηο εθδξνκέο πνπ πξνζέθεξε ε εηαηξεία 

 αο θάλεθαλ αθξηβέο ή θζελέο 

 Μείλαηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζρέζε ηηκήο-πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηηο 

 εθδξνκέο 

 Πφζεο κέξεο ζπλνιηθά παξακείλαηε ζηελ Διιάδα γηα ηηο δηαθνπέο ζαο 

 Με ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ μνδέςαηε γηα ηελ θξνπαδηέξα θαη ηνλ ίδην 
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 αξηζκφ εκεξψλ, ζα επηζπκνχζαηε λα θάλεηε ηηο δηαθνπέο ζαο ζε θάπνην κέξνο 

ηεο Διιάδαο 

 Πφζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξάγνληεο ηεο θξνπαδηέξαο 

 

4.2.3  Ζ έξεπλα  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 έγηλε ε πηινηηθή έξεπλα ζε πεξίπνπ 30 άηνκα – επηβάηεο ζε 

θξνπαδηεξφπινην, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζαθήλεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη λα πξνζδηνξηζζεί ν ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο ζεσξήζεθαλ ζεηηθά θαη έδεημαλ φηη νη 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ζαθήο θαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο επηβάηεο κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. ηε ζπλέρεηα, πξηλ ηε βαζηθή καο έξεπλα, έγηλαλ κηθξέο 

δηνξζψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπσο καο ππέδεημαλ νη ίδηνη νη επηβάηεο. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πεξίπνπ 

δέθα ιεπηά. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο – επηβάηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ παξαιείςεηο θαη λα δηνξζσζνχλ. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη επηβάηεο – ζπκκεηέρνληεο απνθάλζεθαλ φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ εχρξεζην, ζαθέο θαη θαηαλνεηφ. 

 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  128 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

5.1 Φύιν επηβαηώλ 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη 146 είλαη άληξεο θαη νη 158 γπλαίθεο θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηά 44,8% θαη 55,2% αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία 

ηνπο, ην 1% είλαη ειηθίαο απφ 18-25 εηψλ, ην 14,4% απφ 26-45 εηψλ, ην 53,5% είλαη 

ειηθίαο απφ 46-65 εηψλ θαη ην 31,2% είλαη άλσ ησλ 66 εηψλ. Σν 9% έρεη εηήζην 

αηνκηθφ εηζφδεκα έσο θαη 10.000€, ην 14,2% απφ 10.001-20.000€, ην 22,1% απφ 

20.001-30.000€, ην 14,6% απφ 30.001-40.000€, ην 14,4% απφ 40.001-50.000€ θαη ην 

26,8% έρεη εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ 50.001€. φζνλ αθνξά ζηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε ην 11,8% είλαη ειεχζεξνη/εο, ην 72,4% είλαη 

παληξεκέλνη/εο, ην 7,1% είλαη δηαδεπγκέλνη/εο θαη ην 8,7% ρήξνη/εο. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ζηελ εζληθφηεηά ηνπο, ην 40,4% είλαη Δπξσπαίνη πνιίηεο, ην  32,9% είλαη Β. 

Ακεξηθάλνη, ην 15,2% Ν. Ακεξηθάλνη, ην 2,2% Αζηάηεο, ην 8,3% Απζηξαινί θαη ην 

1% είλαη Ν. Αθξηθαλνί πνιίηεο.  
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Πίλαθαο 5.1-1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηβαηώλ 

                                                     πρλόηεηα                   Πνζνζηό % 

Άλδξαο 227 44,8 

Γπλαίθα 280 55,2 

18-25 5 1,0 

26-45 73 14,4 

46-65 271 53,5 

>66 158 31,2 

<10.000€ 40 7,9 

10.001-20.000€ 72 14,2 

20.001-30.000€ 112 22,1 

30.001-40.000€ 74 14,6 

40.001-50.000€ 73 14,4 

>50.001€ 136 26,8 

Διεύζεξνο/ε 60 11,8 

Παληξεκέλνο/ε 367 72,4 

Γηαδεπγκέλνο/ε 36 7,1 

Υήξνο/α 44 8,7 

Δπξώπε 205 40,4 

Βόξεηα Ακεξηθή 167 32,9 

Νόηηα Ακεξηθή 77 15,2 

Αζία 11 2,2 

Απζηξαιία 42 8,3 

Νόηηα Αθξηθή 5 1,0 

 

5.2 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζπρλόηεηα ηαμηδηνύ 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη 216 πξαγκαηνπνίεζαλ 3κεξε θξνπαδηέξα (42,6%), 

ελψ νη 291 8κεξε (57,4%). Απφ ην ζχλνιν ησλ επηβαηψλ, ην 27,4% επέιεμε λα 

δηακείλεη ζε θαλνληθή εζσηεξηθή θακπίλα, ην 3,2% ζε premium εζσηεξηθή, ην 39,4% 

ζε θαλνληθή εμσηεξηθή, ην 16,6% ζε premium εμσηεξηθή, ην 6,7% ζε θακπίλα 

πνιπηειείαο θαη ην 6,7% ζε ζνπίηα. Οη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ επηβαηψλ επέιεμαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηαμίδη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (47,7%), ην 7,9% έθαλαλ ην 

ηαμίδη κφλνη ηνπο, ην 21,9% κε θίινπο θαη ην 22,5% κε γθξνππ. 
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Πίλαθαο 5.2-1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επηβαηώλ 

                                                     πρλόηεηα                   Πνζνζηό % 

                                                      Γηάξθεηα θξνπαδηέξαο  

3κεξε 216 42,6 

8κεξε 291 57,4 

 Σύπνο θακπίλαο  

Καλνληθή εζσηεξηθή 139 27,4 

Premium εζσηεξηθή 16 3,2 

Καλνληθή εμσηεξηθή 200 39,4 

Premium εμσηεξηθή 84 16,6 

 Παξέα ζην ηαμίδη  

Μόλνο/ε 40 7,9 

Με θίινπο 111 21,9 

Με γθξνππ 114 22,5 

Με ηελ νηθνγέλεηά κνπ 242 47,7 

 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ μαλαθάλεη θξνπαδηέξα 

θαη απηψλ πνπ έθαλαλ γηα πξψηε θνξά είλαη ζρεδφλ ην ίδην (50,1% θαη 49,9% 

αληίζηνηρα). Σν 78,7% ησλ επηβαηψλ δελ ήξζαλ ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηελ θξνπαδηέξα, ελψ ην 82,2% δελ έρεη επηζθεθζεί ηελ Διιάδα μαλά. Σέινο, ην 

90,7% δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ μαλαθάλεη θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα. 
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Πίλαθαο 5.2-2: πρλόηεηα ηαμηδηνύ 

 
πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Έρσ μαλαθάλεη θξνπαδηέξα 

Όρη 
253 49,9 

Ναη 
254 50,1 

Ήξζα ζηελ Διιάδα κόλν γηα ηελ θξνπαδηέξα 

Όρη 
399 78,7 

Ναη 
108 21,3 

Έρσ επηζθεθζεί ηελ Διιάδα μαλά  

Όρη 
417 82,2 

Ναη 
90 17,8 

Έρσ μαλαθάλεη θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

Όρη 
460 90,7 

Ναη 
47 9,3 

5.3 Λόγνο επηινγήο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θξνπαδηέξα 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη πεξηζζφηεξνη (72,2%) απνθάζηζαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε 

ηζηνξηθή ζεκαζία, ελψ πνιινί εθ ησλ επηβαηψλ απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ 

Διιάδα ζηα πιαίζηα ηεο θξνπαδηέξαο γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ θαη/ή ηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο (49,1%) θαη πνιινί, επίζεο γηα ηελ 

απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ (45,2%), ελψ νξηζκέλνη (38,5%) ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα 

λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο (Papadopoulou and Sambracos, 

2014b). 

Πίλαθαο 5.3-1: Λόγνο ηαμηδηνύ 

 
πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη αλζξώπσλ 

Όρη 312 61,5 

Ναη 195 38,5 

Δπίζθεςε ζε πξννξηζκνύο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

Όρη 141 27,8 

Ναη 366 72,2 
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Φίινη/ζπγγελείο έρνπλ ήδε έξζεη  

Όρη 456 89,9 

Ναη 51 10,1 

Δλεκέξσζε γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό θαη/ή ηνλ ειιεληθό ηξόπν δσήο 

Όρη 258 50,9 

Ναη 249 49,1 

Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

Όρη 278 54,8 

Ναη 229 45,2 

Δπίζθεςε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ 

Όρη 497 98,0 

Ναη 10 2,0 

 

5.4 Σξόπνο πιεξνθόξεζεο θαη θξάηεζεο εηζηηεξίσλ 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη πεξηζζφηεξνη (65,7%) πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα απφ ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν, ελψ αξθεηνί εμ‟ απηψλ 

(13,6%) ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο αιιά θαη απφ 

θίινπο/ζπγγελείο (11%). Πνιχ ιηγφηεξνη πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θξνπαδηέξα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, απφ ηα Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

αιιά θαη απφ Ηζηνζειίδεο πνπ κεηαδίδνπλ ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο (4,1%, 1,8% θαη 

3,7% αληηζηνίρσο). Οη πεξηζζφηεξνη (82,8%) έθαλαλ ηελ θξάηεζε ησλ εηζηηεξίσλ 

ηνπο κέζσ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ εθείλνη (17,2%) πνπ 

έθιεηζαλ εηζηηήξηα κφλνη ηνπο.  
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Πίλαθαο 5.4-1: Σξόπνο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θξνπαδηέξα 

                                                                                                     πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Σνπξηζηηθό πξαθηνξείν 333 65,7 

Ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 69 13,6 

Φίινη/ζπγγελείο 56 11,0 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 21 4,1 

Μέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Π.ρ.: facebook) 9 1,8 

Ηζηνζειίδεο πνπ κεηαδίδνπλ ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο 

(Π.ρ.: TripAdvisor 

19 3,7 

Οξγαλσκέλα από ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν 420 82,8 

Έθιεηζα εηζηηήξηα κόλνο/ε κνπ 87 17,2 

 

5.5 Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαη ζην θξνπαδηεξόπινην 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη πεξηζζφηεξνη (34,1%) μφδεςαλ έσο 50€ ζε θάζε 

ιηκάλη δηέιεπζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, ελψ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ επηβαηψλ 

(26,4%) μφδεςε απφ 51-100€ ζηα ζπγθεθξηκέλα ιηκάληα, ελψ ην 39,4% ησλ επηβαηψλ 

μφδεςε πάλσ απφ 101€. πγθεθξηκέλα, ην 11,4% ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο μφδεςε 

απφ 101-150€, ην 13,6% απφ 151-200€ θαη ην 14,4% πάλσ απφ 201€.  

Οη πεξηζζφηεξνη (28,4%) μφδεςαλ έσο 50€ ζην θξνπαδηεξφπινην, ελψ αξθεηνί 

(21,5%) μφδεςαλ απφ 51-100€. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθέξνπκε φηη νη κηζνί 

επηβάηεο (50,1%) μφδεςαλ πάλσ απφ 101€ ζην θξνπαδηεξφπινην κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο (20,1%) λα μνδεχνπλ πάλσ απφ 201€. 
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Πίλαθαο 5.5-1: Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

                                                                        Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

                                                                                 πρλόηεηα Πνζνζηό % 

<50€ 173 34,1 

51-100€ 134 26,4 

101-150€ 58 11,4 

151-200€ 69 13,6 

>201 73 14,4 

                                                                       Γαπάλε ζην θξνπαδηεξόπινην 

<50€ 144 28,4 

51-100€ 109 21,5 

101-150€ 77 15,2 

151-200€ 75 14,8 

>201 102 20,1 

 
  

5.6 Δθδξνκέο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη πεξηζζφηεξνη (74,2%) πξαγκαηνπνίεζαλ εθδξνκέο 

πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο, ελψ ην 52,1% ζεψξεζε 

ηηο ηηκέο ησλ εθδξνκψλ θαλνληθέο, βξίζθνληαο φηη ππήξρε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηηκήο 

θαη πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο (71,4%).  

 

Πίλαθαο 5.6-1: Δθδξνκέο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

 
πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Δθδξνκέο  

Όρη 131 25,8 

Ναη 376 74,2 

Σηκή εθδξνκώλ 

Αθξηβή 240 47,3 

Καλνληθή 264 52,1 

Φζελή 3 ,6 

Σηκή - Πνηόηεηα  

Όρη 145 28,6 

Ναη 362 71,4 
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5.7 Γηάξθεηα δηαθνπώλ 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη πεξηζζφηεξνη πξαγκαηνπνίεζαλ δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξνπαδηέξαο) απφ 4-7 εκέξεο (26,6%) θαη πάλσ 

απφ 16 εκέξεο (26%). Σν 47,4% πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπέο ζηελ Διιάδα απφ 8-15 

εκέξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα,  ην 22,5% απφ 8-11 εκέξεο θαη ην 24,9% απφ 12-15 

εκέξεο. 

Πίλαθαο 5.7-1: Ζκέξεο δηαθνπώλ 

                                                                                 πρλόηεηα Πνζνζηό % 

4-7 135 26,6 

8-11 114 22,5 

12-15 126 24,9 

>16 132 26,0 

   

5.8 εκαληηθόηεηα παξαγόλησλ 

ε ζχλνιν Ν = 507 επηβαηψλ, νη πεξηζζφηεξνη (32,5%) ζεψξεζαλ αξθεηά ζεκαληηθή 

ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε πεξηζζφηεξα λεζηά, ελψ ην 23,5% ζεψξεζε απηή ηελ 

παξάκεηξν πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Ο παξάγνληαο «παξακνλή πεξηζζφηεξεο ψξαο ζε 

θάζε λεζί» θαίλεηαη πσο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο (27,2%) είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, 

ελψ πάξα πνιχ ζεκαληηθή (31,8%) ζεσξνχλ ηελ επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο.  

Πίλαθαο 5.8-1: εκαληηθόηεηα παξαγόλησλ 

 
πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Δπίζθεςε ζε πεξηζζόηεξα λεζηά 

Καζόινπ ζεκαληηθό 14 2,8 

Λίγν ζεκαληηθό 80 15,8 

Αξθεηά ζεκαληηθό 165 32,5 

Πνιύ ζεκαληηθό 129 25,4 

Πάξα πνιύ ζεκαληηθό 119 23,5 

Παξακνλή πεξηζζόηεξεο ώξαο ζην θάζε λεζί 

Καζόινπ ζεκαληηθό 25 4,9 

Λίγν ζεκαληηθό 116 22,9 

Αξθεηά ζεκαληηθό 138 27,2 
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Πνιύ ζεκαληηθό 119 23,5 

Πάξα πνιύ ζεκαληηθό 109 21,5 

Δπίζθεςε ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο  

Καζόινπ ζεκαληηθό 7 1,4 

Λίγν ζεκαληηθό 45 8,9 

Αξθεηά ζεκαληηθό 143 28,2 

Πνιύ ζεκαληηθό 151 29,8 

Πάξα πνιύ ζεκαληηθό 161 31,8 

 

5.9 Κίλεηξα επηβαηώλ θξνπαδηέξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ ζηελ   

3κεξε θξνπαδηέξα 

Γηα λα εμεηάζνπκε ηα θίλεηξα ησλ επηβαηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξνπαδηέξαο 

ζηελ Διιάδα, ηα δηαρσξίζακε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ 

 Δπίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

 Δπίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ 

 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

 Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

 

Πίλαθαο 5.9-1: Κίλεηξα επηβαηώλ γηα 3κεξε θξνπαδηέξα 

 
πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη αλζξώπσλ 

Όρη 137 63,4 

Ναη 79 36,6 

Δπίζθεςε ζε πξννξηζκνύο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

Όρη 68 31,5 

Ναη 148 68,5 

Δπίζθεςε θίισλ/ζπγγελώλ 

Όρη 195 90,3 

Ναη 21 9,7 

Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  137 
 

Όρη 106 49,1 

Ναη 110 50,9 

Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

Όρη 116 53,7 

Ναη 100 46,3 

5.9.1 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη 

αλζξώπσλ 

5.9.1.1 Δπίζθεςε πξννξηζκώλ κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, ήξζαλ ζηε ρψξα γηα λα 

επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή 

(Kendall, tau_b=0.168, p=0.013) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε 

γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα 

γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ επίζθεςε πξννξηζκψλ κε ηζηνξηθή ζεκαζία.  

5.9.1.2 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, ήξζαλ ζηε ρψξα γηα λα 

ελεκεξσζνχλ θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη 

ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.188, p=0.006) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο 

θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ 

ηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.  



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  138 
 

5.9.1.3 Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, ήξζαλ ζηε ρψξα γηα λα 

απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.240, 

p=0.000) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα 

απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ.  

5.9.1.4 Δπίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, ήξζαλ ζηε ρψξα γηα λα 

επηζθεθζνχλ θαη θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο κε πξψηε πξνηίκεζε ηελ Αζήλα. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.018, p=0.027) δειαδή φζνη απφ ηνπο 

επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ απνθάζηζαλ 

λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ θαη άιια κέξε ηεο Διιάδαο. ε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη 

αλζξψπσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο 

Διιάδαο.  

5.9.1.5 Γηάξθεηα δηαθνπώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, έκεηλαλ ζηε ρψξα πάλσ απφ 16 

εκέξεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.186, p=0.012) δειαδή φζνη 

απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ 

απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο άλσ 

ησλ 16 εκεξψλ ζπλνιηθά. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ. 
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5.9.2 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνύο κε ηζηνξηθή 

ζεκαζία 

5.9.2.1 Δπίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ήξζαλ ζηε ρψξα γηα λα 

επηζθεθζνχλ θαη θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο κε πξψηε πξνηίκεζε ηελ Αζήλα. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.104, p=0.031) δειαδή φζνη απφ ηνπο 

επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ θαη άιια κέξε ηεο 

Διιάδαο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο 

κε ηζηνξηθή ζεκαζία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν 

κέξνο ηεο Διιάδαο. 

5.9.3 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελώλ ζηελ Διιάδα 

5.9.3.1 Σξόπνο πιεξνθόξεζεο θξνπαδηέξαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο, πήξαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θξνπαδηέξα 

θπξίσο απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, 

tau_b=0.150, p=0.017) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηελ πξφηεξε 

επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ πήξαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θξνπαδηέξα θπξίσο απφ 

ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επίζθεςε 

θίισλ/ζπγγελψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο ηεο 

θξνπαδηέξαο.  

5.9.3.2 Γαπάλε ζην θξνπαδηεξόπινην 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο, μφδεςαλ θαηά θχξην ιφγν έσο 50€ ζην 

θξνπαδηεξφπινην γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή 

(Kendall, tau_b=0.053, p=0.027) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν 

ηελ πξφηεξε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ μφδεςαλ θαηά θχξην ιφγν έσο 50€ ζην 
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θξνπαδηεξφπινην γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 

0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δαπάλε ζην 

θξνπαδηεξφπινην. 

5.9.3.3 Δθδξνκέο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο, πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο εθδξνκέο πνπ 

πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή 

(Kendall, tau_b=0.167, p=0.014) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν 

ηελ πξφηεξε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο εθδξνκέο πνπ 

πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 

0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο εθδξνκέο. 

5.9.4 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

5.9.4.1 Δπαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, είραλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ 

θξνπαδηέξα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.157, p=0.021) δειαδή 

φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

είραλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ θξνπαδηέξα. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ηελ επαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο. 

5.9.4.2 Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, απνθάζηζαλ έξζνπλ γηα λα απνθηήζνπλ 

λέεο εκπεηξίεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.280, p=0.000) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ, απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 
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ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. 

5.9.4.3 πλνιηθό θόζηνο δηαθνπώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, μφδεςαλ έσο 500€ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.073, p=0.000) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ, μφδεςαλ έσο 500€ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ. 

5.9.4.4 Παξακνλή πεξηζζόηεξνπ ρξόλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ζεψξεζαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηε 

δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο παξακνλήο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. 

Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.217, p=0.007) δειαδή φζνη απφ 

ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ζεψξεζαλ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο παξακνλήο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία κε ηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ 

ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο. 

5.9.4.5 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ήηαλ παληξεκέλνη. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη 

ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.214, p=0.006) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο 

θίλεηξν ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ήηαλ παληξεκέλνη. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 
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5.9.5 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

5.9.5.1 Δπαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, είραλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ 

θξνπαδηέξα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.214, p=0.002) δειαδή 

φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ θξνπαδηέξα. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 

0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ επαλάιεςε ηεο 

θξνπαδηέξαο. 

5.9.5.2 Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη αλζξώπσλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα γηα λα 

γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή 

(Kendall, tau_b=0.240, p=0.000) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν 

ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα γηα λα 

γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 

0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ. 

5.9.5.3 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα γηα λα 

γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή 

(Kendall, tau_b=0.280, p=0.000) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν 

ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα γηα λα 

γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 

0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ. 
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5.9.5.4 Δπίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, επηζθέθζεθαλ θαη άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο θαη 

θπξίσο ηελ Αζήλα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.264, p=0.011) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, 

επηζθέθζεθαλ θαη άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ηελ επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο.  

5.9.5.5 πλνιηθό θόζηνο δηαθνπώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, δαπάλεζαλ έσο 500€ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.143, p=0.000) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, 

δαπάλεζαλ έσο 500€ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ.  

5.9.5.6 Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, δαπάλεζαλ έσο 50€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.025, p=0.003) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, 

δαπάλεζαλ έσο 50€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ην χςνο ηεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο.   

5.9.5.7 Δζληθόηεηα  

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε 
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Βφξεηα Ακεξηθή. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.077, p=0.033) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ηελ εζληθφηεηα.   

πκπεξαζκαηηθά, νη επηβάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο Δπξσπαίνη πνιίηεο (39,8%), ειηθίαο απφ 46-65 

εηψλ (53,7%), γπλαίθεο (57,9%), παληξεκέλνη (68,5%), κε εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα 

άλσ ησλ 50.001€ (28,2%). Απφ ηνπο επηβάηεο ην 50,5% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη μαλά 

θξνπαδηέξα, ην 86,1% δελ επηζθέθζεθε ηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

θξνπαδηέξα, ην 84,7% δελ έρεη επηζθεθζεί μαλά ηελ Διιάδα θαη ην 92,1% δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη πάιη θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα. 

Όζνη απφ ηνπο επηβάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, απνθάζηζαλ λα 

έξζνπλ γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, λα γλσξίζνπλ ηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ, λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο 

θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα θαη νη νπνίνη έθαλαλ 

δηαθνπέο ζπλνιηθά πάλσ απφ 16 εκέξεο. 

Όζνη πξαγκαηνπνίεζαλ 3κεξε θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ κε ζθνπφ λα 

επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, επηζθέθζεθαλ θαη θάπνην άιιν 

κέξνο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα. Όζνη απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

απηφ ην ηαμίδη επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο, πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ 

θξνπαδηέξα κέζσ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ, δαπάλεζαλ έσο 50€ ζην 

θξνπαδηεξφπινην θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο εθδξνκέο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο. 

Όζνη επηβάηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα θαη πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα κε ζθνπφ 

λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, είραλ επαλαιάβεη ζην παξειζφλ θξνπαδηέξα, 

ήξζαλ γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, δαπάλεζαλ έσο 500€ ζπλνιηθά ζηηο 

δηαθνπέο ηνπο, ζεψξεζαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαη ήηαλ παληξεκέλνη. 
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Σέινο, απηνί πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ θξνπαδηέξα κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ 

λέεο εκπεηξίεο, είραλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ θξνπαδηέξα, ήξζαλ γηα λα 

γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, 

επηζθέθζεθαλ θαη άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα, δαπάλεζαλ έσο 

500€ ζπλνιηθά ζηηο δηαθνπέο ηνπο θαη έσο 50€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ θαη ήηαλ θπξίσο Δπξσπαίνη θαη Β. Ακεξηθαλνί.  

5.9.6 Κίλεηξα επηβαηώλ θξνπαδηέξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ ζηελ 

8κεξε θξνπαδηέξα 

Όπσο θαη ζηελ 3κεξε, έηζη θαη ζηελ 8κεξε θξνπαδηέξα, γηα λα εμεηάζνπκε ηα 

θίλεηξα ησλ επηβαηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα, ηα 

δηαρσξίζακε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ 

 Δπίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

 Δπίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ 

 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

 Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

 

 

Πίλαθαο 5.9-2: Κίλεηξα επηβαηώλ γηα 3κεξε θξνπαδηέξα 

 
πρλόηεηα Πνζνζηό % 

Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη αλζξώπσλ 

Όρη 
175 60,1 

Ναη 
116 39,9 

Δπίζθεςε ζε πξννξηζκνύο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

Όρη 
73 25,1 

Ναη 
218 74,9 

Δπίζθεςε θίισλ/ζπγγελώλ 

Όρη 
261 89,7 
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Ναη 
30 10,3 

Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

Όρη 
152 52,2 

Ναη 
139 47,8 

 Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 
 

Όρη 
162 55,7 

Ναη 
129 47,8 

 
  

5.9.7 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη 

αλζξώπσλ 

5.9.7.1 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα 

ζηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη 

ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.135, p=0.022), δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο 

ζθνπφ λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ 

θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ηε γλσξηκία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

5.9.7.2 Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, ήξζαλ ζηε ρψξα γηα λα 

απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.262, 

p=0.000), δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα 

απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ 
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πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ. 

5.9.7.3 Δπίζθεςε ζε πεξηζζόηεξα λεζηά 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθή ηε 

δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε πεξηζζφηεξα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.071, p=0.046), δειαδή φζνη απφ ηνπο 

επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ ζεψξεζαλ 

πνιχ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε πεξηζζφηεξα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξνπαδηέξαο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ επίζθεςε ζε 

πεξηζζφηεξα λεζηά.   

5.9.7.4 Δηήζην αηνκηθό εηζόδεκα 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, είραλ εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα 

άλσ ησλ 30.001€. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.049, p=0.004), 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο θίλεηξν ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη 

αλζξψπσλ είραλ εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ 30.001€. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα.   

5.9.8 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνύο κε ηζηνξηθή 

ζεκαζία 

5.9.8.1 Δπίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο  

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, επηζθέθζεθαλ θαη άιιν κέξνο 

ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, 

tau_b=0.025, p=0.001), δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο είραλ σο ζθνπφ λα 

επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, επηζθέθζεθαλ θαη άιιν κέξνο ηεο 
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Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

επίζθεςε θαη ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο.  

5.9.8.2 ρέζε ηηκήο – πνηόηεηαο ησλ εθδξνκώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ζεψξεζαλ ζεηηθή ηε ζρέζε 

ηηκήο-πνηφηεηαο ησλ εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα λεζηά δηέιεπζεο. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.159, p=0.007), δειαδή φζνη απφ ηνπο 

επηβάηεο είραλ σο ζθνπφ λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, 

ζεψξεζαλ ζεηηθή ηε ζρέζε ηηκήο-πνηφηεηαο ησλ εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία 

ζηα λεζηά δηέιεπζεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επίζθεςε ζε 

πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζρέζε ηηκήο – 

πνηφηεηαο ησλ εθδξνκψλ.  

5.9.8.3 Δπίζθεςε ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ζεψξεζαλ πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα επίζθεςήο ηνπο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Ζ ζπζρέηηζε 

απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.186, p=0.005) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο 

είραλ σο ζθνπφ λα επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ζεψξεζαλ πάξα 

πνιχ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα επίζθεςήο ηνπο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. ε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε 

ηζηνξηθή ζεκαζία επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο.  
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5.9.9 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε θίισλ/ζπγγελώλ 

5.9.9.1 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο πνπ είραλ έξζεη, απνθάζηζαλ λα 

επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Ζ ζπζρέηηζε 

απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.128, p=0.029) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο 

ήξζαλ ζηελ Διιάδα επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο πνπ είραλ έξζεη, 

απνθάζηζαλ λα ηελ επηζθεθζνχλ γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. ε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.  

5.9.9.2 Σηκή εθδξνκώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο πνπ είραλ έξζεη, ζεψξεζαλ φηη νη ηηκέο ησλ 

εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ήηαλ θαλνληθέο. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.112, p=0.004) δειαδή φζνη απφ ηνπο 

επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα επεηδή ηνπο ην πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο πνπ είραλ 

έξζεη, ζεψξεζαλ φηη νη ηηκέο ησλ εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο ήηαλ θαλνληθέο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε επίζθεςε 

θίισλ/ζπγγελψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηηκή ησλ εθδξνκψλ.  

5.9.10 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

5.9.10.1 Απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ήξζαλ γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. 

Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.241, p=0.000) δειαδή φζνη απφ 

ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ην 

έθαλαλ γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  150 
 

γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ.  

5.9.10.2 Δπίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, πξαγκαηνπνίεζαλ κέξνο ησλ δηαθνπψλ 

ηνπο θαη ζε άιιν κέξνο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα. Ζ ζπζρέηηζε απηή 

είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.310, p=0.000) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ 

ζηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, πξαγκαηνπνίεζαλ κέξνο ησλ 

δηαθνπψλ ηνπο θαη ζε άιιν κέξνο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). 

πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ.  

5.9.10.3 πλνιηθό θόζηνο δηαθνπώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, δαπάλεζαλ έσο 500€ ζηηο δηαθνπέο ηνπο. 

Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.118, p=0.000) δειαδή φζνη απφ 

ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, 

δαπάλεζαλ έσο 500€ ζηηο δηαθνπέο ηνπο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

δηαθνπψλ.   

5.9.10.4 Δλαιιαθηηθή ιύζε 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, δε ζα είραλ θαλέλα πξφβιεκα εάλ κε ην 

ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δαπάλεζαλ γηα ηελ θξνπαδηέξα πξαγκαηνπνηνχζαλ δηαθνπέο 

ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, 

tau_b=0.154, p=0.009) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα 

γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, δε ζα είραλ θαλέλα πξφβιεκα εάλ κε ην ίδην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δαπάλεζαλ γηα ηελ θξνπαδηέξα πξαγκαηνπνηνχζαλ δηαθνπέο ζε 

θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) 
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απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ελαιιαθηηθή 

ιχζε δηαθνπψλ.   

5.9.11 Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ  

5.9.11.1 Σύπνο θακπίλαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, επέιεμαλ λα δηακείλνπλ ζε θαλνληθή εμσηεξηθή 

θακπίλα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.008, p=0.048) δειαδή 

φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, 

επέιεμαλ λα δηακείλνπλ ζε θαλνληθή εμσηεξηθή θακπίλα. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηχπν 

θακπίλαο.  

5.9.11.2 Δπαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, επέιεμαλ λα δηακείλνπλ ζε θαλνληθή εμσηεξηθή 

θακπίλα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.148, p=0.011) δειαδή 

φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, 

επέιεμαλ λα δηακείλνπλ ζε θαλνληθή εμσηεξηθή θακπίλα. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηχπν 

θακπίλαο.  

5.9.11.3 Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκώλ θαη αλζξώπσλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, ήζειαλ επίζεο λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο 

θαη αλζξψπνπο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.262, p=0.000) 

δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο 

εκπεηξίεο, ήζειαλ επίζεο λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο. ε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε 
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αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ.  

5.9.11.4 Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, ήζειαλ επίζεο λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.241, p=0.000) δειαδή 

φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, 

ήζειαλ επίζεο λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% 

(α = 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε 

γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.  

5.9.11.5 Σξόπνο πιεξνθόξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα 

θπξίσο απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, 

tau_b=0.185, p=0.027) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα 

απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα 

θπξίσο απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο ηεο 

θξνπαδηέξαο.  

5.9.11.6 Δπίζθεςε ζε άιιν κέξνο 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πξαγκαηνπνίεζαλ κέξνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο θαη ζε 

άιιν κέξνο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή 

(Kendall, tau_b=0.353, p=0.000) δειαδή φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πξαγκαηνπνίεζαλ κέξνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο θαη ζε 

άιιν κέξνο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α 

= 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 
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ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο.  

5.9.11.7 πλνιηθό θόζηνο δηαθνπώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, δαπάλεζαλ θπξίσο έσο 500€ ζηηο δηαθνπέο ηνπο. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.211, p=0.000) δειαδή φζνη απφ ηνπο 

επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, δαπάλεζαλ θπξίσο 

έσο 500€ ζηηο δηαθνπέο ηνπο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0,05) απνξξίπηεηαη 

ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε 

λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ.  

5.9.11.8 Γηάξθεηα δηαθνπώλ 

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, πξαγκαηνπνίεζαλ πάλσ απφ 16 εκέξεο δηαθνπέο. 

Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.104, p=0.010) δειαδή φζνη απφ 

ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, 

πξαγκαηνπνίεζαλ πάλσ απφ 16 εκέξεο δηαθνπέο. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α 

= 0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ.    

5.9.11.9 Δζληθόηεηα  

Οη επηβάηεο πνπ απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα 

γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηε Βφξεηα 

Ακεξηθή. Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζεηηθή (Kendall, tau_b=0.163, p=0.000) δειαδή 

φζνη απφ ηνπο επηβάηεο ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, ήηαλ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 

0,05) απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε αλεμαξηεζίαο (Ζ0). πλεπψο, ζπκπεξαίλεηαη 

φηη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ εζληθφηεηα. 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηβάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο Δπξσπαίνη πνιίηεο (40,9%), ειηθίαο απφ 46-65 

εηψλ (53,3%), γπλαίθεο (53,3%), παληξεκέλνη (75,3%), κε εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα 
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άλσ ησλ 50.001€ (25,8%). Απφ ηνπο επηβάηεο ην 49,8% έρεη πξαγκαηνπνηήζεη μαλά 

θξνπαδηέξα, ην 73,2% δελ επηζθέθζεθε ηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ 

θξνπαδηέξα, ην 80,4% δελ έρεη επηζθεθζεί μαλά ηελ Διιάδα θαη ην 89,7% δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη πάιη θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα. 

Όζνη απφ ηνπο επηβάηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ κε ζθνπφ λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο, απνθάζηζαλ λα 

έξζνπλ γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, 

ζεψξεζαλ πνιχ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε πεξηζζφηεξα λεζηά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο θαη είραλ εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα πάλσ απφ 30.001€. 

Όζνη πξαγκαηνπνίεζαλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ κε ζθνπφ λα 

επηζθεθζνχλ πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, επηζθέθζεθαλ θαη θάπνην άιιν 

κέξνο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα, ζεψξεζαλ ζεηηθή ηε ζρέζε ηηκήο-

πνηφηεηαο ησλ εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα λεζηά δηέιεπζεο θαη 

ζεψξεζαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα επίζθεςήο ηνπο ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο. Όζνη απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηφ ην ηαμίδη επεηδή ηνπο ην 

πξφηεηλαλ θίινη/ζπγγελείο, ήξζαλ γηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη 

ζεψξεζαλ φηη νη ηηκέο ησλ εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο ήηαλ θαλνληθέο. 

Όζνη επηβάηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα θαη πξαγκαηνπνίεζαλ θξνπαδηέξα κε ζθνπφ 

λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ήξζαλ γηα λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο, 

επηζθέθζεθαλ θαη θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα, 

δαπάλεζαλ έσο 500€ ζπλνιηθά ζηηο δηαθνπέο ηνπο θαη δε ζα είραλ θαλέλα πξφβιεκα 

εάλ κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δαπάλεζαλ γηα ηελ θξνπαδηέξα 

πξαγκαηνπνηνχζαλ δηαθνπέο ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο. 

Σέινο, απηνί πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ θξνπαδηέξα κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ 

λέεο εκπεηξίεο, επέιεμαλ λα δηακείλνπλ ζε θαλνληθή εμσηεξηθή θακπίλα, είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζην παξειζφλ θξνπαδηέξα, ήξζαλ γηα λα γλσξίζνπλ λένπο 

πξννξηζκνχο θαη αλζξψπνπο θαη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ 

θξνπαδηέξα θπξίσο απφ ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο, επηζθέθζεθαλ θαη άιιν κέξνο ηεο 

Διιάδαο θαη θπξίσο ηελ Αζήλα, δαπάλεζαλ έσο 500€ ζπλνιηθά ζηηο δηαθνπέο ηνπο, 

έθαλαλ πάλσ απφ 16 εκέξεο δηαθνπέο ζηελ Διιάδα θαη ε πιεηνςεθία ήηαλ απφ ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή 
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5.10  ηαηηζηηθά κνληέια πξόβιεςεο γηα ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή έγηλε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζνχλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θξνπαδηεξνπινΐα ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο κε ηελ επηζπκία ησλ επηβαηψλ γηα 

δαπάλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπο θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ κνληέια 

πξφβιεςεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξνχζα αλάιπζε εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, παξφια απηά ζηε 

κνληεινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ παξαηεξείηαη έιιεηςε. Μέζσ ηεο 

αλαζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ βαζηδφκελσλ ζε 

πεξηγξαθηθή αλάιπζε θαη ιίγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηηθά κε ηε κειέηε 

νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ (Brida and Seijas, 2012; Yang and Fik, 2014). 

Γεκηνπξγήζεθαλ κία ζεηξά απφ κνληέια πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα εμήο: 

 Σελ ηάζε γηα κεγάιεο δηάξθεηαο θξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά. 

 Σελ ηάζε γηα κεγαιχηεξν χςνο δαπάλεο απφ ηνπο επηβάηεο ζηα ιηκάληα 

 δηέιεπζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. 

 Σελ ηάζε γηα κεγαιχηεξν χςνο δαπάλεο απφ ηνπο επηβάηεο κέζα ζην 

 θξνπαδηεξφπινην. 

 Σελ πξφβιεςε επηβάηεο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά λα αλήθνπλ ζε 

 δηάθνξεο εζληθφηεηεο. 

 Σελ ηάζε ησλ επηβαηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζηελ Διιάδα, αληί 

 ηεο θξνπαδηέξαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο θφζηηζε ε θξνπαδηέξα 

σο ελαιιαθηηθή ιχζε. 

 Σελ πξφβιεςε εζληθφηεηαο 

 Σέινο, θαηαζθεπάζηεθε ην ηειηθφ κνληέιν πξφβιεςεο (Γ) πνπ δειψλεη ηνπο 

 παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηζπκία ηνπ επηβάηε λα 

δαπαλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπ. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε είλαη νη εμήο: 

 Γηάξθεηα θξνπαδηέξαο (ΓΚ) 

 Ύςνο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (ΓΛ) 

 Ύςνο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην (ΓΚ) 

 Δπξσπαίνο (ΔΤ) – Β. Ακεξηθάλνο (ΒΑ) 
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 Δλαιιαθηηθή ιχζε (ΔΛ) 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Γηα ηελ πξψηε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη ε δηάξθεηα θξνπαδηέξαο (ΓΚ), 

επηρεηξήζακε λα αλαιχζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ επηβάηε 

ψζηε λα επηιέμεη θξνπαδηέξα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

θξνπαδηέξα 8 εκεξψλ έλαληη 3 εκεξψλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ, θαη χζηεξα 

απφ πεηξάκαηα, θαηαιήμακε ζην θαιχηεξν κνληέιν ηνπ νπνίνπ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο είλαη ην εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε επίζθεςε ζηελ Διιάδα 

κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα, ην θφζηνο δηαθνπψλ θαη ην χςνο δαπάλεο ζην 

θξνπαδηεξφπινην. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο (logistic regression) 

θαηά ηελ νπνία χζηεξα απφ αξθεηέο δνθηκέο, θαηαιήμακε ζην θάησζη κνληέιν, νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ νπνίνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε p < 0,05.  

5.10.1 Πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαο επηβάηεο 8κεξε θξνπαδηέξα έλαληη 

3κεξεο 

 

ΓΚξi,t = 0,257 + 0,896Ei,t – 1.223ΟΚ(3) i,t + 0.830ΚΔi,t – 0.101Κi,t + 0.188ΓKi,t 

 

ΓΚξ = Γηάξθεηα θξνπαδηέξαο 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.006 < 0.05) 

ΟΚ = Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε, (3): Υήξνο/α (p = 0.013 < 0.05) 

ΚΔ = Δπίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα (p = 0.001 < 0.05) 

Κ = Κφζηνο (p = 0.008 < 0.05) 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (p = 0.004 < 0.05) 

 

Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. Αλ απμεζεί ην εηζφδεκα ησλ επηβαηψλ 

θαηά 1%, ηφηε ε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ν επηβάηεο 8κεξε θξνπαδηέξα 

απμάλεηαη θαηά 89%. Ο επηβάηεο πνπ δήισζαλ ρήξνη/εο έρνπλ θαηά 1,223 θνξέο 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα ζε 
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ζρέζε κε ηνπο επηβάηεο πνπ δήισζαλ ειεχζεξνη/εο. Ο επηβάηεο πνπ επηζθέπηεηαη ηελ 

Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θξνπαδηέξα έρεη 83% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη 8κεξε θξνπαδηέξα απφ απηφλ πνπ 

έξρεηαη ζηελ Διιάδα γηα λα επηζθεθζεί θαη άιια κέξε παξάιιεια κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θξνπαδηέξαο. Αλ απμεζεί ην θφζηνο δηαθνπψλ ηνπ επηβάηε θαηά 1% 

έρεη 10% κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη 8κεξε θξνπαδηέξα. Σέινο, αλ 

απμεζεί θαηά 1% ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην, ηφηε ππάξρεη 18% 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ν επηβάηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη 8κεξε θξνπαδηέξα. 

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 8κεξεο θξνπαδηέξαο επεξεάδεηαη ζεηηθά 

απφ ην εηζφδεκα ηνπ επηβάηε, ην γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηεί επίζθεςε ζηελ Διιάδα 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα θαη απφ ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην 

θξνπαδηεξφπινην. Αξλεηηθά επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζή ηνπ θαη 

απφ ην θφζηνο ησλ δηαθνπψλ ηνπ. 

5.10.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ύςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο 

 

ΓΛi,t = -2,191 + 0,283ΓΚi,t + 0,249ΓΓi,t – 0,562ΔΛi,t – 0,325ΠΝi,t 

 

ΓΛ = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (p = 0.001 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.035 < 0.05) 

ΔΛ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ (p = 0.040 < 0.05) 

ΠΝ = Δπίζθεςε ζε πεξηζζφηεξα λεζηά (p = 0.010 < 0.05) 

 

Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. Aλ απμεζεί θαηά 1% ην χςνο ηεο δαπάλεο 

ηνπ επηβάηε ζην θξνπαδηεξφπινην, ην χςνο ηεο δαπάλεο ηνπ επηβάηε ζηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο ζα απμεζεί θαηά 28%. Αλ απμεζεί ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ επηβάηε 

θαηά 1 εκέξα, ηφηε ζα απμεζεί ην χςνο ηεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαηά 25% 

πεξίπνπ. Οη επηβάηεο πνπ βιέπνπλ ζεηηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ ζε θάπνην 

άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (αληί ηεο θξνπαδηέξαο κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ), έρνπλ 

θαηά 56% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζνπλ πάλσ απφ 100€ ζηα ιηκάληα 
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δηέιεπζεο. Δάλ, ηέινο, νη επηβάηεο επηζθεθζνχλ έζησ έλα λεζί παξαπάλσ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο, ην χςνο ηεο δαπάλεο ζε θάζε ιηκάλη δηέιεπζεο ζα κεησζεί 

θαηά 32%. 

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην 

θξνπαδηεξφπινην θαη απφ ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ. Αξλεηηθά επεξεάδεηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ επηβαηψλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο, 

αληί ηεο θξνπαδηέξαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ θαη απφ ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο 

ζε πεξηζζφηεξα λεζηά.  

5.10.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ύςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ ζην 

θξνπαδηεξόπινην 

 

ΓΚi,t = 0,299 – 0,793ΣΚ(1)i,t + 1,128ΣΚ(4)i,t – 0,708ΓΛ(1)i,t – 0,785ΓΛ(2)i,t – 

1,084ΓΛ(3)i,t – 0,770ΓΛ(4)i,t + 0,463ΔΚi,t + 0,463ΔΛi,t 

 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην 

ΣΚ = Σχπνο θακπίλαο, (1): Premium εζσηεξηθή (p = 0.049 < 0.05), (4): Πνιπηειείαο 

(p = 0.009 < 0.05) 

ΓΛ = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο, (1): 51-100€ (p = 0.015 < 0.05), (2): 101-150€ 

(p = 0.010 < 0.05), (3):  151-200€ (p = 0.004 < 0.05), (4): >201€ (p = 0.029 < 0.05) 

ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.038 < 0.05) 

ΔΛ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ (p = 0.017 < 0.05) 

 

Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο πνπ δηακέλεη ζε 

θακπίλα premium εζσηεξηθή έρεη θαηά 79% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα μνδέςεη πάλσ 

απφ 101€ ζην θξνπαδηεξφπινην γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ αληίζεηα ν επηβάηεο 

πνπ δηακέλεη ζε θακπίλα πνιπηειείαο έρεη 112% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

μνδέςεη πάλσ απφ 101€ ζην θξνπαδηεξφπινην. Ο επηβάηεο πνπ δαπαλά απφ 51-100€ 

ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 70% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά απφ 101-150€ ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 78% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
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δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά απφ 151-200€ ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη θαηά 1,084 θνξέο ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν, ελψ ν επηβάηεο πνπ δαπαλά 

πάλσ απφ 201€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 77% ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν. Ο επηβάηεο πνπ αθνινπζεί ζηηο 

εθδξνκέο πνπ δηνξγαλψλεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο έρεη 46% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν θαη ηέινο, ν επηβάηεο πνπ δε ζα 

είρε πξφβιεκα λα θάλεη δηαθνπέο ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο, αληί ηεο 

θξνπαδηέξαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ, έρεη 46% κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν. 

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην επεξεάδεηαη 

ζεηηθά απφ ηε δηακνλή ζε θακπίλα πνιπηειείαο, απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαη απφ ηελ ελαιιαθηηθή 

ιχζε δηαθνπψλ. Αξλεηηθά επεξεάδεηαη απφ ηε δηακνλή ζε θακπίλα premium 

εζσηεξηθή θαη απφ ηε δαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο.  

5.10.4 Δπηινγέο εζληθνηήησλ  

(Δπξσπαίνο πνιίηεο) 

ΔΤi,t = 4,250 – 0,191Δi,t + 0,674Φ(1)i,t + 2,749ΣΚ(2)i,t – 0,672ΠΣ(3)i,t – 0,683ΚΔi,t – 

0,716ΑΔi,t – 0,270Κi,t – 0,222ΓΛi,t – 0,990ΓΚ(1)i,t – 0,764ΓΚ(2)i,t – 1,273ΓΚ(3)i,t – 

1,247ΔΚi,t – 0,886ΓΓi,t + 0,295ΠΥi,t 

 

ΔΤ = Δπξσπαίνο 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.013 < 0.05) 

Φ = Φχιν, (1): Γπλαίθα (p = 0.006 < 0.05) 

ΣΚ = Σχπνο θακπίλαο, (2): Καλνληθή εμσηεξηθή (p = 0.008 < 0.05) 

ΠΣ = Παξέα ζην ηαμίδη, (3): Με ηελ νηθνγέλεηα (p = 0.035 < 0.05) 

ΚΔ = Δπίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα (p = 0.007 < 0.05) 

ΑΔ = Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ (p = 0.005 < 0.05) 

Κ = Κφζηνο δηαθνπψλ (p = 0.000 < 0.05) 

ΓΛ = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (p = 0.014 < 0.05) 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην, (1): 51-100€ (p = 0.009 < 0.05), (2): 101-150€ 

(p = 0.046 < 0.05), (3): >201€ (p = 0.002 < 0.05) 
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ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.000 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.000 < 0.05) 

ΠΥ = Παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (p = 0.005 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «Φ, θχιν», 

«ΣΚ(2), ηχπνο θακπίλαο» θαη ε «ΠΥ, παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο» επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ επηινγή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε. Οη κεηαβιεηέο «Δ, 

εηζφδεκα», «ΠΣ(1), παξέα ζην ηαμίδη», «ΚΔ, επίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ 

θξνπαδηέξα», «ΑΔ, απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ», «Κ, θφζηνο» «ΓΛ, δαπάλε ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο», «ΓΚ(1),(2),(3), δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην», «ΔΚ, εθδξνκέο» 

θαη «ΓΓ, δηάξθεηα θξνπαδηέξαο» επηδξνχλ αξλεηηθά επηινγή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε.  

 

(Β. Ακεξηθαλφο πνιίηεο) 

ΒΑi,t = -4,391 + 0,240Δi,t + 0,146ΣΚi,t + 1,086ΠΣ(1)i,t + 0,602 ΠΣ(2)i,t + 1,036 

ΠΣ(3)i,t + 0,519ΔπΚi,t – 0,646ΚΔi,t + 1,107ΔΚi,t + 0,291ΓΓi,t 

 

ΒΑ = Β. Ακεξηθαλφο 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.000 < 0.05) 

ΣΚ = Σχπνο θακπίλαο (p = 0.049 < 0.05) 

ΠΣ = Παξέα ζην ηαμίδη, (1): Με θίινπο (p = 0.005 < 0.05), (2): Με γθξνππ (p = 

0.033 < 0.05), (3): Με ηελ νηθνγέλεηα (p = 0.000 < 0.05) 

ΔπΚ = Δπαλάιεςε θξνπαδηέξαο (p = 0.016 < 0.05) 

ΚΔ = Δπίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα (p = 0.020 < 0.05) 

ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.000 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.003 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ επηινγή ηνπ Β. Ακεξηθαλνχ πνιίηε, εθηφο απφ ηελ αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή «ΚΔ, επίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα». Αλ φιεο νη άιιεο 

κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα.  
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εκεηψλεηαη φηη ην ίδην ζεη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κειεηήζεθε θαη ζηα δχν 

πξναλαθεξζέληα ππνζχλνια επηβαηψλ. Χζηφζν, ζηα παξαπάλσ κνληέια 

παξνπζηάδνληαη κφλν νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. 

 

5.10.5 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε ησλ επηβαηώλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθά δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (κε ην ίδην 

ρξεκαηηθό πνζό πνπ ηνπο θόζηηζε ε θξνπαδηέξα). 

 

ΔΛi,t = 0,158 + 0,467Ζ(3)i,t – 0,783Δ(2)i,t – 0,606Δ(3)i,t – 1,111Δ(5)i,t + 0,389ΔΠi,t – 

0,552ΓΛ_100i,t + 0,521ΓΚ_100i,t 

 

ΔΛ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ 

Ζ = Ζιηθία, (3): >66 εηψλ (p = 0.034 < 0.05) 

Δ = Δηζφδεκα, (2): 20.001-30.000€ (p = 0.013 < 0.05), (3): 30.001-40.000€ (p = 

0.027 < 0.05), (5): >50.001€ (p = 0.000 < 0.05) 

ΔΠ = Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ (p = 0.039 < 0.05) 

ΓΛ_100 = Γαπάλε ζηα ιηκάληα (άλσ ησλ 101€) (p = 0.040 < 0.05) 

ΓΚ_100 = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 101€) (p = 0.008 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «Ζ(4), 

ειηθία», ε «ΔΠ, γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ» θαη ε «ΓΚ_100, δαπάλε ζην 

θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€) επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηάζεζε ησλ επηβαηψλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθά δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (κε ην ίδην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο θφζηηζε ε θξνπαδηέξα). Οη κεηαβιεηέο «Δ(2),(3),(5), 

εηζφδεκα» επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αλ φιεο νη άιιεο 

κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο ειηθία άλσ ησλ 66 εηψλ, έρεη θαηά 46% 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνηηκήζεη λα θάλεη δηαθνπέο ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο 

Διιάδαο, αληί ηεο θξνπαδηέξαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπ ζηνίρηζε ε 

θξνπαδηέξα. Δπηβάηεο κε εηζφδεκα απφ 20.001-30.000€ έρεη θαηά 78% ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ δηαθνπψλ ζε άιιν κέξνο, αληί ηεο 

θξνπαδηέξαο, κε εηζφδεκα απφ 30.001-40.000€ έρεη θαηά 60% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 
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λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε θαη κε εηζφδεκα άλσ ησλ 50.001€ έρεη θαηά 1,111 

θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε. Ο επηβάηεο πνπ 

απνθάζηζε λα επηζθεθζεί ηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζεη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, έρεη 

θαηά 39% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ. Ο 

επηβάηεο πνπ δαπαλά πάλσ απφ 100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ 

έρεη θαηά 55% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε, ελψ απηφο 

πνπ δαπαλά πάλσ απφ 100€ ζην πινίν έρεη θαηά 52% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ.  

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα ηνπ λα επηιέμεη έλαο επηβάηεο λα θάλεη δηαθνπέο ζε θάπνην 

άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπ ζηνίρηζε ε θξνπαδηέξα, 

επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ ειηθία, ηελ επηζπκία ηνπ γηα γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην.  

5.11 ηαηηζηηθά κνληέια πξόβιεςεο γηα ηελ 3κεξε θξνπαδηέξα 

5.11.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ύςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο 

 

ΓΛi,t = -1,493 – 0,527ΠΝi,t – 1,702ΓΓ(1)i,t + 1,246ΓΚ_100i,t 

 

ΓΛ = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ΠΝ = Δπίζθεςε ζε πεξηζζφηεξα λεζηά (p = 0.007 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ, (1): 8-11 εκέξεο (p = 0.016 < 0.05) 

ΓΚ_100 = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€) (p = 0.004 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «ΓΚ_100, 

δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην, άλσ ησλ 100€) επηδξά ζεηηθά ζην χςνο ηεο δαπάλεο 

ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. Οη κεηαβιεηέο «ΠΝ, επίζθεςε ζε 

πεξηζζφηεξα λεζηά» θαη «ΓΓ(1), δηάξθεηα δηαθνπψλ» επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris 

paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, αλ απμεζεί ν 

αξηζκφο ησλ λεζηψλ πνπ πξνζεγγίδεη ην θξνπαδηεξφπινην θαηά έλα, ηφηε, ην χςνο ηεο 

δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ζα κεησζεί θαηά 52%. Αλ απμεζεί ε δηάξθεηα ησλ 
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δηαθνπψλ θαηά 1 εκέξα, ηφηε ζα κεησζεί ην χςνο ηεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

θαηά 1,702 θνξέο. Σέινο, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά πάλσ απφ 100€ ζην 

θξνπαδηεξφπινην έρεη θαηά 1,246 θνξέο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο  λα μνδέςεη πάλσ 

απφ 100€ θαη ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο.  

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην 

θξνπαδηεξφπινην θαη αξλεηηθά επεξεάδεηαη απφ ηελ επίζθεςε ζε πεξηζζφηεξα λεζηά 

θαη απφ ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ.  

5.11.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ύςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ ζην 

θξνπαδηεξόπινην 

 

ΓΚi,t = 0,583 + 0,661ΔΠi,t – 1,318ΓΛ(1)i,t – 1,656ΓΛ(2)i,t – 2,554ΓΛ(3)i,t – 

1,212ΓΛ(4)i,t + 0,717ΔΝi,t – 1,552Ζ(2)i,t 

 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην 

ΔΠ = Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ (p = 0.043 < 0.05) 

ΓΛ = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο, (1): 51-100€ (p = 0.010 < 0.05), (2): 101-150€ 

(p = 0.002 < 0.05), (3):  151-200€ (p = 0.000 < 0.05), (4): >201€ (p = 0.035 < 0.05) 

ΔΝ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ (p = 0.033 < 0.05) 

Ζ = Ζιηθία, (2): 46-65 εηψλ (p = 0.007 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «ΔΠ, 

γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ» θαη «ΔΝ, ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ» 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα λα δαπαλήζεη έλαο επηβάηεο πάλσ απφ 101€ ζην 

θξνπαδηεξφπινην. Οη κεηαβιεηέο «ΓΛ(1)(2),(3),(4), δαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο» 

θαη ε «Ζ(2), ειηθία» επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αλ φιεο νη 

άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο πνπ απνθαζίδεη κλα επηζθεθζεί 

ηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζεη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, έρεη θαηά 66% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην θξνπαδηεξφπινην γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Ο επηβάηεο πνπ δαπαλά απφ 51-100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 1,318 θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 
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101€ ζην πινίν, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά απφ 101-150€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 1,656 θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 

101€ ζην πινίν, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά απφ 151-200€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 2,554 θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 

101€ ζην πινίν, ελψ ν επηβάηεο πνπ δαπαλά πάλσ απφ 201€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ έρεη 1,212 θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ 

απφ 101€ ζην πινίν. Ο επηβάηεο πνπ δε ζα είρε πξφβιεκα λα θάλεη δηαθνπέο ζε 

θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο, αληί ηεο θξνπαδηέξαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ, 

έρεη 71% κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν θαη ηέινο 

ν επηβάηεο ειηθίαο 456-65 εηψλ έρεη θαηά 1,552 θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δαπαλήζεη πάλσ απφ 101€ ζην πινίν. 

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην επεξεάδεηαη 

ζεηηθά απφ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη απφ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε 

ησλ δηαθνπψλ.   

5.11.3 Δπηινγέο εζληθνηήησλ  

(Δπξσπαίνο πνιίηεο) 

ΔΤi,t = 6.578 – 0.229Δi,t – 1.194Φi,t – 0,288Κi,t – 1,613ΔΚi,t – 1,014ΣΔi,t – 0,832ΓΓi,t 

 

ΔΤ = Δπξσπαίνο 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.041 < 0.05) 

Φ = Φχιν (p = 0.002 < 0.05) 

Κ = Κφζηνο δηαθνπψλ (p = 0.002 < 0.05) 

ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.000 < 0.05) 

ΣΔ = Σηκή εθδξνκψλ (p = 0.006 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.000 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «Δ, 

εηζφδεκα», «Φ, θχιν», «Κ, θφζηνο δηαθνπψλ», «ΔΚ, εθδξνκέο», «ΣΔ, ηηκή 

εθδξνκψλ» θαη «ΓΓ, δηάξθεηα δηαθνπψλ» επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ επηινγή ηνπ 

Δπξσπαίνπ πνιίηε.  
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(Β. Ακεξηθαλφο πνιίηεο) 

ΒΑi,t = -2,770 + 0,237Δi,t + 0,259ΣΚi,t + 1,853ΠΣ(1)i,t + 0,850ΠΣ(3)i,t + 0,959ΔπΚi,t 

+ 1,516ΔΚi,t – 0,499ΠΝi,t 

 

ΒΑ = Β. Ακεξηθαλφο 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.028 < 0.05) 

ΣΚ = Σχπνο θακπίλαο (p = 0.049 < 0.05) 

ΠΣ = Παξέα ζην ηαμίδη, (1): Με θίινπο (p = 0.003 < 0.05), (3): Με ηελ νηθνγέλεηα (p 

= 0.047 < 0.05) 

ΔπΚ = Δπαλάιεςε θξνπαδηέξαο (p = 0.006 < 0.05) 

ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.002 < 0.05) 

ΠΝ = Δπίζθεςε ζε πεξηζζφηεξα λεζηά (p = 0.001 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ επηινγή ηνπ Β. Ακεξηθαλνχ πνιίηε.  

5.11.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε ησλ επηβαηώλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθά δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (κε ην ίδην 

ρξεκαηηθό πνζό πνπ ηνπο θόζηηζε ε θξνπαδηέξα) 

 

ΔΝi,t = - 0,830 – 1,136Δ(5)i,t – 3,271ΣΚ(5)i,t – 0,984ΝΠi,t + 0,903ΓΚ_100i,t + 

0,320ΓΓi,t + 0,491ΠΥi,t 

 

ΔΝ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ 

Δ = Δηζφδεκα, (5): >50.001€ (p = 0.030 < 0.05) 

ΣΚ = Σχπνο θακπίλαο, (5): νπίηα (p = 0.015 < 0.05) 

ΝΠ = Γλσξηκία κε λένπο πξννξηζκνχο (p = 0.004 < 0.05) 

ΓΚ_100 = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€) (p = 0.008 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.033 < 0.05) 

ΠΥ = Παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (p = 0.001 < 0.05) 

 

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο « «ΓΚ_100, δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 

100€)», «ΓΓ, δηάξθεηα δηαθνπψλ» θαη «ΠΥ, παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα 
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ιηκάληα δηέιεπζεο» επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηάζεζε ησλ επηβαηψλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθά δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (κε ην ίδην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο θφζηηζε ε θξνπαδηέξα). Οη κεηαβιεηέο «Δ(5), εηζφδεκα», 

«ΣΚ(5), ηχπνο θακπίλαο» θαη «ΝΠ, γλσξηκία κε λένπο πξννξηζκνχο» επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. 

πγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο κε εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ €50.001 έρεη 1,136 

θνξέο κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ. Ο 

επηβάηεο πνπ επηιέγεη ζνπίηα γηα ηε δηακνλή ηνπ ζην θξνπαδηεξφπινην, έρεη θαηά 

3,27 θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ, φπσο 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 98%) έρεη ν επηβάηεο πνπ επηζπκεί λα γλσξίζεη λένπο 

πξννξηζκνχο. Αληίζεηα, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην 

γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, έρεη 90% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ δηαθνπψλ. Αλ απμεζεί ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ θαηά κία 

κέξα, ν επηβάηεο έρεη 32% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή 

ιχζε ησλ δηαθνπψλ, φπσο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 49%) έρεη θαη ν επηβάηεο 

ν νπνίνο επηζπκεί λα παξακείλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο. 

πλεπψο, ε δαπάλε ηνπ επηβάηε πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην, ε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ θαη ε παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο, επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ δηαθνπψλ.   

5.12 ηαηηζηηθά κνληέια πξόβιεςεο γηα ηελ 8κεξε θξνπαδηέξα 

5.12.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ύςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο 

 

ΓΛi,t = -1,775 + 1,455ΟΚ(1)i,t – 1,208ΟΚ(2)i,t – 2,560ΟΚ(3)i,t + 0,245ΔΘi,t + 

1,178ΓΚ_100i,t 

 

ΓΛ = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ΟΚ = Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, (1): παληξεκέλνο/ε (p = 0.013 < 0.05), (2): 

δηαδεπγκέλνο/ε (p = 0.005 < 0.05), (3): ρήξνο/α (p = 0.004 < 0.05) 

ΔΘ = Δζληθφηεηα (p = 0.002 < 0.05) 

ΓΚ_100 = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€) (p = 0.000 < 0.05) 
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Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «ΟΚ(1), 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε – παληξεκέλνο/ε», «ΔΘ, εζληθφηεηα» θαη «ΓΚ_100, δαπάλε 

ζην θξνπαδηεξφπινην, άλσ ησλ 100€) επηδξνχλ ζεηηθά ζην χςνο ηεο δαπάλεο ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, ελψ αληίζεηα νη κεηαβιεηέο «ΟΚ(2), 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε – δηαδεπγκέλνο/ε» θαη «ΟΚ(3), νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε – 

δηαδεπγκέλνο/ε» επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αλ φιεο νη άιιεο 

κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο πνπ είλαη παληξεκέλνο, έρεη θαηά 1,455 

θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. Ο επηβάηεο πνπ δειψλεη δηαδεπγκέλνο ή ρήξνο έρεη ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (θαηά 1,208 θαη 

2,56 θνξέο αληίζηνηρα). Ζ εζληθφηεηα ηνπ επηβάηε επεξεάδεη ζεηηθά θαηά 24% ηε 

δαπάλε πάλσ απφ 100€. Σέινο, ν επηβάηεο πνπ δαπαλά πάλσ απφ 100€ ζην 

θξνπαδηεξφπινην, έρεη θαηά 1,178 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη 

πάλσ απφ 100€ θαη ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο.     

πλεπψο, ν επηβάηεο πνπ δειψλεη παληξεκέλνο, ε εζληθφηεηά ηνπ θαη ε δηάζεζε ηνπ 

λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην επεξεάδνπλ ζεηηθά ην χςνο ηεο 

δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο.  

5.12.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ύςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηώλ ζην 

θξνπαδηεξόπινην 

 

ΓΚi,t = -0,922 – 0,732Δ(3)i,t + 1,034ΓΛ_100 i,t 

 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην 

Δ = Δηζφδεκα, (3): 30.001-40.000€ (p = 0.042 < 0.05) 

ΓΛ_100 = Γαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (Πάλσ απφ 100€) (p = 0.000 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «Δ, εηζφδεκα» 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα λα δαπαλήζεη έλαο επηβάηεο πάλσ απφ 101€ ζην 

θξνπαδηεξφπινην, ελψ ε κεηαβιεηή «ΓΛ_100, δαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο άλσ 

ησλ 100€» επηδξά ζεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα λα δαπαλήζεη έλαο επηβάηεο πάλσ απφ 
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101€ ζην θξνπαδηεξφπινην. Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

(ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, αλ 

απμεζεί ην εηζφδεκα θαηά 1%, ν επηβάηεο έρεη θαηά 73% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην, ελψ ν επηβάηεο πνπ δαπαλά πάλσ 

απφ 100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο, έρεη θαηά 1,034 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην. 

πλεπψο, ε πηζαλφηεηα κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην επεξεάδεηαη 

ζεηηθά απφ ηε δαπάλε άλσ ησλ 100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαη αξλεηηθά απφ ην 

εηζφδεκα.    

5.12.3 Δπηινγέο εζληθνηήησλ  

(Δπξσπαίνο πνιίηεο) 

ΔΤi,t = 5,091 – 0,194Δi,t – 1,187ΠΣ(1)i,t – 0,876ΔπΚi,t – 1,038ΑΔi,t – 0,176Κi,t – 

1,114ΓΛ_100i,t + 0,819ΓΚ_100i,t – 0,941ΔΚi,t – 0,935ΓΓi,t 

 

ΔΤ = Δπξσπαίνο 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.049 < 0.05) 

ΠΣ = Παξέα ζην ηαμίδη, (1): κε θίινπο (p = 0.048 < 0.05) 

ΔπΚ = Δπαλάιεςε θξνπαδηέξαο (p = 0.004 < 0.05) 

ΑΔ = Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ (p = 0.001 < 0.05) 

Κ = Κφζηνο δηαθνπψλ (p = 0.038 < 0.05) 

ΓΛ_100 = Γαπάλε ζηα ιηκάληα (άλσ ησλ 100) (p = 0.001 < 0.05) 

ΓΚ_100 = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100) (p = 0.014 < 0.05) 

ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.005 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.000 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «Δ, 

εηζφδεκα», «ΠΣ, παξέα ζην ηαμίδη», «ΔπΚ, επαλάιεςε θξνπαδηέξαο», «ΑΔ, 

απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ», «Κ, Κφζηνο δηαθνπψλ», «ΓΛ_100, δαπάλε ζηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο (άλσ ησλ 100€)», «ΔΚ, εθδξνκέο» θαη «ΓΓ, δηάξθεηα δηαθνπψλ» επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηελ επηινγή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε. Θεηηθά επηδξνχλ ε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή «ΓΚ_100, δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€)».  
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(Β. Ακεξηθαλφο πνιίηεο) 

ΒΑi,t = -2,309 – 1,635Ζ(2) i,t +0,318Δi,t – 1,187ΚΔi,t + 1,022ΑΔi,t – 0,798ΓΚ_100i,t + 

1,056ΔΚi,t + 0,313ΓΓi,t – 0,631ΔΝi,t 

 

ΒΑ = Β. Ακεξηθαλφο 

Ζ = Ζιηθία, (2): 46-65 εηψλ (p = 0.023 < 0.05) 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.003 < 0.05) 

ΚΔ = Δπίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα (p = 0.001 < 0.05) 

ΑΔ = Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ (p = 0.001 < 0.05) 

ΓΚ_100 = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€) (p = 0.008 < 0.05) 

ΔΚ = Δθδξνκέο (p = 0.005 < 0.05) 

ΓΓ = Γηάξθεηα δηαθνπψλ (p = 0.022 < 0.05) 

ΔΝ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ (p = 0.039 < 0.05) 

 

Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ επηινγή ηνπ Β. Ακεξηθαλνχ πνιίηε, ελψ αξλεηηθά επηδξνχλ νη 

«Ζ, ειηθία», «ΚΔ, επίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα», «ΓΚ_100, 

δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (άλσ ησλ 100€» θαη «ΔΝ, ελαιιαθηηθή ιχζε».  

5.12.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε ησλ επηβαηώλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθά δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (κε ην ίδην 

ρξεκαηηθό πνζό πνπ ηνπο θόζηηζε ε θξνπαδηέξα) 

 

ΔΝi,t = -1,238 + 0,167Δi,t – 0,844ΚΔi,t + 0,190ΓΚi,t + 0,593ΔΠi,t + 0,375ΠΥi,t – 

0,688ΒΑi,t 

 

ΔΝ = Δλαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.049 < 0.05) 

ΚΔ = Δπίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα (p = 0.004 < 0.05) 

ΓΚ = Γαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην (p = 0.037 < 0.05) 

ΔΠ = Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ (p = 0.021 < 0.05) 

ΠΥ = Παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο (p = 0.001 < 0.05) 

ΒΑ = Πνιίηεο Β. Ακεξηθήο (p = 0.048 < 0.05) 
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Απφ ην παξαπάλσ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «Δ, 

εηζφδεκα», «ΓΚ, δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην», «ΔΠ, γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ» θαη «ΠΥ, παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο» 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηάζεζε ησλ επηβαηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθά 

δηαθνπέο ζε άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο θφζηηζε ε 

θξνπαδηέξα). Οη κεηαβιεηέο «ΚΔ, επίζθεςε ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα» 

θαη «ΒΑ, Πνιίηεο Β. Ακεξηθήο» επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Αλ 

φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. πγθεθξηκέλα, αλ απμεζεί ην εηζφδεκα θαηά 1%, ηφηε 

ππάξρνπλ θαηά 16% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ν επηβάηεο λα επηιέμεη ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ. Ο επηβάηεο πνπ επηιέγεη ηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ 

θξνπαδηέξα, έρεη θαηά 84% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε 

δηαθνπψλ. Αλ απμεζεί ε δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην θαηά 1%, ηφηε ν επηβάηεο έρεη 

19% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ. Ο 

επηβάηεο πνπ έξρεηαη ζηελ Διιάδα γηα λα γλσξίζεη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, έρεη 59% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ. Ο επηβάηεο 

πνπ επηζπκεί ηελ παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο, έρεη 37% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ θαη ηέινο ν 

επηβάηεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε Β. Ακεξηθή έρεη θαηά 68% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

επηιέμεη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ. 

πλεπψο, ε ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ην εηζφδεκα, ηε 

δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην, ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο.  
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5.13 Σειηθό κνληέιν πξόβιεςεο 

 

Γi,t = 1,745 + 0,029ΑΔΠi,t + 0,124Ei,t – 1,056OK(3)i,t – 1,641ΣΠ(4)i,t – 

1,901ΣΠ(5)i,t + 0,160ΒΑi,t 

 

Γ = πλνιηθή Γαπάλε 

ΑΔΠ = Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (θαηά θεθαιήλ, έηνο βάζεο 2011) (p = 0.009 < 

0.05) 

Δ = Δηζφδεκα (p = 0.046 < 0.05) 

ΟΚ = Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, (3): Υήξνο/α (p = 0.031 < 0.05) 

ΣΠ = Σξφπνο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θξνπαδηέξα, (4): Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(Π.ρ. facebook) (p = 0.027 < 0.05), (5): Ηζηνζειίδεο κε ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο (Π.ρ. 

TripAdvisor) (p = 0.040 < 0.05) 

ΒΑ = Πνιίηεο Β. Ακεξηθήο (p = 0.045 < 0.05) 

 

Απφ ην ηειηθφ καο κνληέιν παξαηεξνχκε φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο «ΑΔΠ, 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ», «Δ, εηζφδεκα», θαη «ΒΑ, Πνιίηεο Β. Ακεξηθήο» 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηε δηάζεζε ησλ επηβαηψλ λα δαπαλήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο ηνπο πάλσ απφ 200€. Αλ φιεο νη άιιεο κεηαβιεηέο παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο (ceteris paribus), ηφηε πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. 

πγθεθξηκέλα, αλ απμεζεί ην ΑΔΠ θαηά κία κνλάδα, ηφηε ε επηζπκία ηνπ επηβάηε λα 

δαπαλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπ απμάλεηαη θαηά 3%. Αλ απμεζεί ην 

εηζφδεκα ηνπ επηβάηε θαηά 1%, ηφηε ε επηζπκία ηνπ λα δαπαλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θξνπαδηέξαο ηνπ απμάλεηαη θαηά 12%. Ο ρήξνο έρεη θαηά 5% ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη απφ φ,ηη ν ειεχζεξνο. Ο επηβάηεο πνπ ελεκεξψλεηαη γηα 

ηελ θξνπαδηέξα απφ ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ή απφ ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε 

ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο έρνπλ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπο πάλσ απφ 200€ (θαηά 1,641 θαη 1,901 θνξέο 

αληίζηνηρα). Ο πνιίηεο ηεο Β. Ακεξηθήο έρεη θαηά 16% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δαπαλήζεη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο απφ επηβάηε άιιεο εζληθφηεηαο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εηζφδεκα επεξεάδεη ην χςνο ηεο δαπάλεο ησλ επηβαηψλ 

θξνπαδηέξαο θαζψο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα ησλ επηβαηψλ 

ηφζν πην πνιιά ηείλνπλ λα μνδέςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ηνπο. Σν 

εηζφδεκα, επίζεο, επεξεάδεη ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Παξαηεξήζεθε φηη φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην εηζφδεκα ησλ επηβαηψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θξνπαδηέξα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. πγθεθξηκέλα, γηα εηήζην 

αηνκηθφ εηζφδεκα απφ €20.000 θαη άλσ, ε πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ επέιεμε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη 8κεξε θξνπαδηέξα, έλαληη ησλ επηβαηψλ κε εηζφδεκα έσο €20.000 

πνπ επέιεμαλ ηελ 3κεξε. Οκνίσο, νη επηβάηεο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα ηείλνπλ λα 

επηιέγνπλ θαιχηεξεο θακπίλεο γηα ηε δηακνλή ηνπο θαη θπξίσο επηβάηεο κε εηζφδεκα 

άλσ ησλ €40.000 θαίλεηαη λα επηιέγνπλ ηέηνηνπ είδνπο θακπίλεο. Δπηβάηεο κε πςειά 

εηζνδήκαηα επηιέγνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα κε άιινπ είδνπο 

δηαθνπέο θαη ελδηαθέξνληαη θπξίσο λα γλσξίζνπλ λένπο πξννξηζκνχο, κε απνηέιεζκα 

λα θάλνπλ αξθεηέο κέξεο δηαθνπέο ζηελ Διιάδα (άλσ ησλ 16 εκεξψλ). Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη νη επηβάηεο φισλ ησλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ έθαλαλ θξάηεζε εηζηηεξίσλ 

κέζσ νξγαλσκέλσλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο ειάρηζηνπο 

επηβάηεο πνπ πξνηίκεζαλ λα θιείζνπλ εηζηηήξηα κεκνλσκέλα. Δπηβάηεο κε εηήζην 

αηνκηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ €40.000 δαπάλεζαλ πάλσ απφ €200 πάλσ ζην 

θξνπαδηεξφπινην ζε αληίζεζε κε ηνπο επηβάηεο ησλ ππφινηπσλ εηζνδεκαηηθψλ 

ηάμεσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ ζηα λεζηά δηέιεπζεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία 

θαίλεηαη λα ελδηέθεξε θπξίσο ηνπο επηβάηεο πςεινχ εηζνδήκαηνο νη νπνίνη θαη 

ζεψξεζαλ φηη ε ζρέζε ηηκήο θαη πνηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθδξνκψλ ήηαλ πνιχ 

ζεηηθή. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα δηαθνπψλ ησλ επηβαηψλ κε πςειφ εηζφδεκα (άλσ ησλ 

€50.000) ήηαλ κεγάιε (άλσ ησλ 16 εκεξψλ) ζε αληίζεζε κε ηνπο επηβάηεο ρακειψλ 

εηζνδεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο δηαθνπέο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο πσο νη επηβάηεο κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα ήηαλ δηαιιαθηηθνί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (αληί ηεο 

θξνπαδηέξαο) κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο ζηνίρηζε ε θξνπαδηέξα. Οη επηβάηεο 

απηνί, δελ ήξζαλ ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα, αιιά γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο, ε πιεηνςεθία ηνπο 

πξνηίκεζε ηελ 8κεξε θξνπαδηέξα θαη μφδεςαλ πάλσ απφ €100 ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ αιιά θαη πάλσ ζην πινίν. εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη 
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ηνπο επηβάηεο πςεινχ εηζνδήκαηνο ηνπο ελδηέθεξε λα επηζθεθζνχλ αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη είλαη παληξεκέλνη. 

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ην χςνο ηεο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο. πγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο αλάιπζήο καο, ην χςνο ηεο δαπάλεο 

επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηδίσο απφ ηνπο επηβάηεο νη 

νπνίνη είλαη παληξεκέλνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ απηήο ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο επέιεμαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 8κεξε θξνπαδηέξα, ζπλεπψο ην χςνο ηεο 

δαπάλεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξν, δελ ήξζαλ ζηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα 

αιιά απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ θαη άιια κέξε θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα απφ ηαμηδησηηθά γξαθεία. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε 

πιεηνςεθία δαπάλεζε πάλσ απφ €100 πάλσ ζην θξνπαδηεξφπινην, ε ειηθηαθή 

θαηεγνξία ησλ πεξηζζνηέξσλ ήηαλ απφ 46-65 εηψλ θαη ην εηήζην αηνκηθφ ηνπο 

εηζφδεκα άλσ ησλ €50.001. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ν ηξφπνο πιεξνθφξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην χςνο ηεο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηά απηήο. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ επηβαηψλ πνπ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ θξνπαδηέξα απφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν, 

επέιεμαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηαμίδη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ήξζαλ γηα πξψηε 

θνξά ζηελ Διιάδα θαη θίλεηξφ ηνπο ήηαλ λα κάζνπλ γηα ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

αιιά θαη ηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ πνπ 

πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ θξνπαδηέξα απφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο 

εθδξνκέο πνπ πξνζέθεξε ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ πινίνπ θαη ε δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ Διιάδα ήηαλ άλσ ησλ 12 εκεξψλ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ επηβαηψλ απηψλ ήηαλ παληξεκέλνη θαη πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ηε Βφξεηα 

Ακεξηθή. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο καο πξνέθπςε φηη νη επηβάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή επηιέγνπλ λα δηακείλνπλ ζε θακπίλα πςειήο άλεζεο ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο ππφινηπνπο ιανχο, πξαγκαηνπνίεζαλ ην ηαμίδη κε γθξνππ ή κε ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο, είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε απηφ ην είδνο δηαθνπψλ κηαο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

μαλά ζην παξειζφλ θξνπαδηέξα, ελψ δελ ήξζαλ ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηελ θξνπαδηέξα. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ απηψλ πιεξνθνξήζεθε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα απφ ηαμηδησηηθφ γξαθείν, φπσο θαη κέζσ απηνχ έθαλε 

θξάηεζε ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ απηψλ 
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πξαγκαηνπνίεζε ηηο εθδξνκέο πνπ πξνζέθεξε ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ θαη ζεψξεζε ζεηηθή ηε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη πνηφηεηαο ησλ 

εθδξνκψλ. Οη πεξηζζφηεξνη πξαγκαηνπνίεζαλ πάλσ απφ 12 εκέξεο δηαθνπέο ζηελ 

Διιάδα, ζεψξεζαλ αξθεηά ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ φζν πην πνιιά 

λεζηά κπνξνχζαλ, λα παξακείλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε θάζε λεζί δηέιεπζεο αιιά 

θαη λα επηζθεθζνχλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Ζ ειηθηαθή ηνπο θαηεγνξία θπκαίλεηαη 

απφ 46-65 εηψλ θαη ην εηήζην αηνκηθφ ηνπο εηζφδεκα άλσ ησλ €50.001. 

πλεπψο, ε επηζπκία ηνπ επηβάηε λα δαπαλήζεη ρξεκαηηθφ πνζφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο εμαξηάηαη απφ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην εηζφδεκά ηνπ, ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο θαη απφ ηελ 

εζληθφηεηά ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ δηεζλψο, θαηέρνληαο έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζην παγθφζκην 

ηνπξηζκφ. Ο θιάδνο ηεο θξνπαδηέξαο απνηειεί ζήκεξα ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν 

ηνκέα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο απφ ην 1980 θαη 

κεηά, ζηε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο επέξρεηαη κία αχμεζε επηβαηψλ θαηά κέζν 

φξν 7,4% εηεζίσο. Απφ ην 1999 έσο ην 2013 ε δήηεζε γηα θξνπαδηέξα παγθνζκίσο 

ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο ζηε Β. Ακεξηθή 

απμήζεθε θαηά 101% θαη ζηελ  Δπξψπε θαηά 240%. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 

πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα πιεξψκαηα έθηαζαλ ζε επξσπατθά ιηκάληα θαη 

δαπαλήζεθαλ πεξίπνπ €16 δηο απφ ηηο γξακκέο θξνπαδηέξαο, ηνπο επηβάηεο θαη ην 

πιήξσκα, δεκηνπξγψληαο 339.417 ζέζεηο εξγαζίαο. Καηά ην ίδην έηνο ηα άκεζα 

νηθνλνκηθά νθέιε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Δπξψπε έθηαζαλ ηα €3,8 δηο γηα ηα έμνδα 

ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ζηα ιηκάληα ηα νπνία επηζθέθηεθαλ ηα 

θξνπαδηεξφπινηα αιιά θαη ζηα ιηκάληα επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ζε επξσπατθά λαππεγεία ηα νθέιε 

έθηαζαλ ηα €4,03 δηο θαη €6,91 δηο γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο άκεζα 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ θξνπαδηέξα. 

Σν ζχλνιν ησλ επηβηβάζεσλ ζηα επξσπατθά ιηκάληα, μεπέξαζαλ ηα 25,5 εθαη. απφ ην 

2009-2013. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2009 νη ζπλνιηθέο επηβηβάζεηο αλήιζαλ ζηα 

4.546.000 επηβάηεο, ην 2010 ζηα 4.938.000, ην 2011 ζηα 5.151.000, ην 2012 ζηα 

5.370.000 θαη ην 2013 ζηα 5.706.000. Παξαηεξήζεθε, δειαδή, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

25,5% απφ ην 2009 έσο θαη ην 2013. Σα ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο γλψξηζαλ αχμεζε σο 

πξνο ηηο επηβηβάζεηο επηβαηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 25%, ηεο Ηζπαλίαο θαηά 31%, ηνπ 

ελσκέλνπ Βαζηιείνπ θαηά 41% θαη ηεο Γεξκαλίαο θαηά 169%. Ζ Διιάδα γλψξηζε 

πηψζε ζηηο επηβηβάζεηο θαηά 57%, φπσο θαη ε Γαλία θαηά 6%, ελψ αληίζεηα ε Γαιιία 

αχμεζε ηηο επηβηβάζεηο ζηα ιηκάληα ηεο θαηά 127% απφ ην 2009 έσο ην 2013. Σν 

2013, νη πξψηεο δέθα ρψξεο ζηε δηέιεπζε θξνπαδηεξφπινησλ, ζπγθέληξσζαλ ην 83% 

ησλ επηβαηψλ θξνπαδηέξαο. Σα ηηαιηθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ πεξίπνπ 7 εθαη. 

επηβάηεο, ελψ ηα ηζπαληθά ιηκάληα ζπγθέληξσζαλ 5,2 εθαη. επηβάηεο. Ζ Διιάδα 
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ζπγθέληξσζε πεξίπνπ 4,6 εθαη. επηβάηεο, ελψ ζηα γαιιηθά ιηκάληα νη επηβάηεο 

έθηαζαλ πάλσ απφ 2,4 εθαη. επηβάηεο, ελψ ε Ννξβεγία ήηαλ ν θπξηφηεξνο 

πξννξηζκφο ζηε Βφξεηα Δπξψπε κε πεξίπνπ 3 εθαη. επηβάηεο. 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηεξεχλεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπ επηβάηε λα δαπαλήζεη πςειφ ρξεκαηηθφ πνζφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. πγθεθξηκέλα, πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ καο 

κνληέινπ, δεκηνπξγήζεθαλ ζηαηηζηηθά κνληέια πξφβιεςεο πνπ ηα δηαρσξίζακε ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο, ζε φιν ην δείγκα (507 επηβάηεο), ζην δείγκα πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

3κεξε θξνπαδηέξα (216 επηβάηεο) θαη ζε απηφ πνπ πξαγκαηνπνίεζε 8κεξε 

θξνπαδηέξα (291 επηβάηεο). ηφρνο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ επηβαηψλ αιιά θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα δαπάλε, ηφζν ζπλνιηθά, φζν θαη ζε θάζε 

δξνκνιφγην μερσξηζηά. Σν ελδηαθέξνλ καο εζηηάζηεθε ζε δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο 

αλάκεζα ζηηο δχν κνξθέο θξνπαδηέξαο θαη παξαηεξήζακε πνηνη είλαη εθείλνη νη 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ζπλήζεηεο ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο φζν θαη 

ζηελ θάζε κνξθή μερσξηζηά. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε επηβάηεο θξνπαδηεξφπινησλ 

ηα νπνία είραλ σο ιηκάλη αθεηεξίαο (home-port) ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ην ηαμίδη 

ηνπο πεξηιάκβαλε ιηκάληα ηνπ Αηγαίνπ, φπσο Μχθνλνο, Πάηκνο, αληνξίλε, Ρφδνο, 

Ζξάθιεην αιιά θαη ιηκάληα ζηα παξάιηα ηεο Σνπξθίαο, φπσο ην Κνπζάληαζη. ηελ 

παξνχζα έξεπλα εμαηξέζακε, παξφια απηά, ηα ιηκάληα ηεο Σνπξθίαο θαζψο καο 

ελδηέθεξαλ απνθιεηζηηθά νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ επηβαηψλ κφλν ζηα 

ειιεληθά λεζηά. 

Καηά ηελ έξεπλά καο ζεσξήζακε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εμαθξηβψζνπκε πνηεο 

κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε 

έιεγρνο αλεμαξηεζίαο (ρ
2
) γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη κία πιήξεο εηθφλα. Μεηά ηνλ έιεγρν εληνπίζακε φηη ε δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο (3κεξε/8κεξε) επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο. Σνλ 

ηχπν θακπίλαο, φπνπ νη επηβάηεο πνπ επέιεμαλ ηηο πην αθξηβέο θακπίλεο έθαλαλ 

θξνπαδηέξα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Όζνη απφ ηνπο επηβάηεο επηζθέθζεθαλ ηελ 

Διιάδα κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα, πξαγκαηνπνίεζαλ 8κεξν ηαμίδη. Όζνη δαπάλεζαλ 

πάλσ απφ 201€ ζην θξνπαδηεξφπινην ήηαλ απηνί πνπ επέιεμαλ ηελ 8κεξε 

θξνπαδηέξα, ελψ φζνη πξνηίκεζαλ ηελ 3κεξε δαπάλεζαλ έσο 50€. Σν εηήζην αηνκηθφ 

εηζφδεκα ηεο πιεηνςεθίαο πνπ επέιεμε λα πξαγκαηνπνηήζεη 8κεξε θξνπαδηέξα ήηαλ 
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άλσ ησλ 50.001€. Δπηπξφζζεηα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ επηβαηψλ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Οη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηχπν 

θακπίλαο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα θαη ζην παξειζφλ, ν 

ηξφπνο θξάηεζεο ησλ εηζηηεξίσλ (φζνη έθαλαλ θξάηεζε κέζσ ηαμηδησηηθψλ 

πξαθηνξείσλ επέιεμαλ θαλνληθή εμσηεξηθή θακπίλα), ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ 

(εθηφο θξνπαδηέξαο), ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην, ε πξαγκαηνπνίεζε 

εθδξνκψλ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ, ε ειηθία, ην εηήζην αηνκηθφ 

εηζφδεκα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ επηβάηε θαη ε εζληθφηεηα. 

Όζνη επηβάηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη μαλά θξνπαδηέξα ζε θάπνην κέξνο ηνπ 

θφζκνπ, απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

θξνπαδηέξαο, δήισζαλ φηη έρνπλ μαλαθάλεη θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα, έρνπλ 

επηζθεθζεί ηελ Διιάδα θίινη θαη ζπγγελείο ηνπο θαη είραλ νχησο ή άιισο ζεηηθή 

ζηάζε. Δπίζεο, απνθάζηζαλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ θαη ηελ επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επαλάιεςε επίζθεςεο ζηελ Διιάδα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα μαλά, ε επίζθεςε πξννξηζκψλ κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ε 

επηζπκία ηνπ επηβάηε λα επηζθεθζεί θαη άιια κέξε ηεο Διιάδαο (εθηφο απφ απηά πνπ 

ζα επηζθεθζεί κε ηελ θξνπαδηέξα) θαη ε εζληθφηεηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηβαηψλ πνπ 

έρνπλ επηζθεθζεί μαλά ηελ Διιάδα είλαη Γάιινη θαη Β. Ακεξηθάλνη. Οη κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζηελ Διιάδα γηα γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη 

αλζξψπσλ είλαη ε επίζθεςε πξννξηζκψλ κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ε πιεξνθφξεζε γηα 

ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ. Ζ 

γεληθή εηθφλα είλαη φηη νη επηβάηεο έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα θξνπαδηέξα κε ζθνπφ 

λα γλσξίζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη λα επηζθεθζνχλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

λα απνθηήζνπλ λέεο εκπεηξίεο. Οη επηβάηεο απηνί πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ 

Δπξψπε θαη ηε Β. Ακεξηθή, είραλ ειηθία απφ 46 έσο 65 εηψλ, ήηαλ παληξεκέλνη θαη 

είραλ εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα άλσ ησλ 50.001€. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ησλ επηβαηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ, ε επίζθεςε ζε 

πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, ε πξφηεξε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ, ε γλσξηκία 

κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 3κεξε 

θξνπαδηέξα, νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη 
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αλζξψπσλ θαη ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, είλαη ε επίζθεςε πξννξηζκψλ κε ηζηνξηθή 

ζεκαζία, ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, ε 

επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (εθηφο απφ ηελ επίζθεςε ζε λεζηά 

ζηα πιαίζηα ηεο θξνπαδηέξαο) θαη ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ. Ζ κεηαβιεηή πνπ 

επεξεάδεη ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία θαη είλαη 

ζπζρεηηδφκελε ζεηηθά είλαη ε επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (εθηφο 

απφ ηελ επίζθεςε ζε λεζηά ζηα πιαίζηα ηεο θξνπαδηέξαο). Οη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξφηεξε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ είλαη ν ηξφπνο 

πιεξνθφξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο, ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην θαη νη 

εθδξνκέο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξνπαδηέξαο ζε θάπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ ζην παξειζφλ, ε 

απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δηαθνπψλ (εθηφο ηεο 

θξνπαδηέξαο), ε επηζπκία παξακνλήο πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ ζεηηθά είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

θξνπαδηέξαο  θαη ζην παξειζφλ ζε θάπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ, ε γλσξηκία λέσλ 

πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ, ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ε επίζθεςε θαη 

ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο πξηλ ή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

θξνπαδηέξαο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ (εθηφο ηεο θξνπαδηέξαο), ην χςνο ηεο 

δαπάλεο ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ θαη ε εζληθφηεηα.  

Όζνλ αθνξά ζηελ 8κεξε θξνπαδηέξα, νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία 

λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ θαη ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά είλαη ε γλσξηκία κε ηνλ 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, ε επηζπκία επίζθεςεο ζε 

πεξηζζφηεξα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο θαη ην εηήζην αηνκηθφ 

εηζφδεκα. Οη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή 

ζεκαζία είλαη ε επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (Πξηλ ή κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξνπαδηέξαο), ε ζεηηθή ζρέζε ηηκήο – πνηφηεηαο ησλ εθδξνκψλ 

πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαη ε επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο. Οη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξφηεξε επίζθεςε 

θίισλ/ζπγγελψλ είλαη ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ε ηηκή ησλ 

εθδξνκψλ. Οη κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ 
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πνιηηηζκφ είλαη ε απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, ε επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο 

ηεο Διιάδαο (Πξηλ ή κεηά ηελ θξνπαδηέξα), ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ (εθηφο 

θξνπαδηέξαο) θαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε (ε πξφζεζε πξαγκαηνπνίεζεο δηαθνπψλ ζε 

θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο –αληί ηεο θξνπαδηέξαο– κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ 

πνπ θφζηηζε ε θξνπαδηέξα). νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ απφθηεζε 

λέσλ εκπεηξηψλ είλαη ν ηχπνο ηεο θακπίλαο, ε επαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο θαη ζην 

παξειζφλ ζε θάπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ, ε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ, 

ε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ν ηξφπνο πιεξνθφξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο, ε 

επίζθεςε θαη ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο (Πξηλ ή κεηά ηελ θξνπαδηέξα), ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ (εθηφο ηεο θξνπαδηέξαο), ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξνπαδηέξαο)  θαη ε εζληθφηεηα.  

ηελ πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηζπκία 

ηνπ επηβάηε λα δαπαλήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο, δεκηνπξγήζεθαλ κηα 

ζεηξά απφ κνληέια πξφβιεςεο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Σα ζηαηηζηηθά απηά κνληέια πξφβιεςεο αλαδεηθλχνπλ ηνπο παξάγνληεο 

εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηάζε ησλ επηβαηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεγάιεο 

δηάξθεηαο θξνπαδηέξαο, ηελ ηάζε γηα κεγαιχηεξν χςνο δαπάλεο απφ ηνπο επηβάηεο 

ηφζν ζην θξνπαδηεξφπινην φζν θαη ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ πινίνπ, ηελ ηάζε ησλ 

επηβαηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθνπέο ζε θάπνην άιιν κέξνο ηεο Διιάδαο, αληί 

ηεο θξνπαδηέξαο, κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο θφζηηζε ε θξνπαδηέξα σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε θαη ε πξφβιεςε εζληθφηεηαο. Σν ηειηθφ κνληέιν πξφβιεςεο 

αλαδεηθλχεη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηειηθή επηζπκία ηνπ 

επηβάηε γηα δαπάλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. 

Ζ επηινγή ηνπ επηβάηε λα πξαγκαηνπνηήζεη θξνπαδηέξα κεγάιεο δηάξθεηαο εμαξηάηαη 

απφ ην εηζφδεκά ηνπ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επίζθεςεο ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θξνπαδηέξα, ην θφζηνο ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ (εθηφο θξνπαδηέξαο) θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην. Ο 

επηβάηεο πνπ ζα επηιέμεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 8κεξε θξνπαδηέξα έλαληη ηεο 3κεξεο 

έρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ην θάλεη αλ απμεζεί ην εηζφδεκά ηνπ έζησ θαη 1%. 

Αλ είλαη παληξεκέλνο ή δηαδεπγκέλνο είλαη, επίζεο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

πξαγκαηνπνίεζεο θξνπαδηέξαο κεγάιεο δηάξθεηαο. Όζνη επηβάηεο επηζπκνχλ λα 

επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
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θξνπαδηέξα, επηιέγνπλ ηελ θξνπαδηέξα κεγάιεο δηάξθεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θξνληίδνπλ ε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο λα είλαη άλσ ησλ 16 εκεξψλ. 

Ζ επηινγή ηνπ επηβάηε λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο δαπάλεο ζην θξνπαδηεξφπινην, ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, 

ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε δηαθνπψλ θαη ηελ επηζπκία ηνπ επηβάηε γηα επίζθεςε ζε 

πεξηζζφηεξα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο 

πνπ μνδεχεη πάλσ απφ 100€ ζην πινίν έρεη ηελ ηάζε λα μνδέςεη αληίζηνηρν πνζφ θαη 

ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπψλ ηφζν πεξηζζφηεξα δαπαλά ν επηβάηεο ζηα ιηκάληα. Δάλ ν επηβάηεο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζθεθζεί πεξηζζφηεξα λεζηά, ζα δαπαλνχζε ιηγφηεξα ρξήκαηα ζε 

θάζε έλα ιηκάλη δηέιεπζεο. 

Ζ επηινγή ηνπ επηβάηε λα δαπαλήζεη πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηεο θακπίλαο πνπ ζα επηιέμεη, ην χςνο ηεο δαπάλεο ζηα ιηκάληα 

δηέιεπζεο, ηηο εθδξνκέο θαη ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν επηβάηεο 

πνπ επηιέγεη λα δηακείλεη ζε θακπίλα πνιπηειείαο έρεη ηελ ηάζε λα μνδεχεη 

πεξηζζφηεξα ζην θξνπαδηεξφπινην, φπσο θαη ν επηβάηεο πνπ δαπαλά έσο 200€ ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο έρεη ηελ ηάζε λα δαπαλά πάλσ απφ 100€ θαη ζην θξνπαδηεξφπινην. 

Σέινο, ν επηβάηεο πνπ αθνινπζεί ζηηο εθδξνκέο
18

 πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα 

ιηκάληα δηέιεπζεο έρεη ηελ ηάζε λα μνδεχεη πάλσ απφ 100€ ζην θξνπαδηεξφπινην.  

Ο επηβάηεο ηνπ νπνίνπ ην εηζφδεκα απμάλεηαη θαηά 1% δελ πξνθχπηεη λα είλαη 

Δπξσπαίνο, φπσο θαη ν επηβάηεο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί θξνπαδηέξα κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ο Δπξσπαίνο επηβάηεο ζπλήζσο δελ έξρεηαη ζηελ Διιάδα κφλν γηα 

ηελ θξνπαδηέξα θαη γεληθψο δελ μνδεχεη πνιιά ζην θξνπαδηεξφπινην. Αληίζεηα, 

επηζπκεί ηελ παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο ηνπ 

θξνπαδηεξφπινηνπ.  

Ο επηβάηεο απφ ηε Β. Ακεξηθή έρεη ηελ ηάζε λα επηιέγεη θαιχηεξε θακπίλα, λα κελ 

ηαμηδεχεη κφλνο, λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη μαλά θξνπαδηέξα, λα αθνινπζεί ζηηο 

εθδξνκέο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο θαη λα θάλεη δηαθνπέο 

καθξάο δηάξθεηαο. Ο επηβάηεο πνπ δε ζα είρε πξφβιεκα αληί γηα θξνπαδηέξα λα θάλεη 

δηαθνπέο θάπνπ αιινχ ζηελ Διιάδα (κε ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ) είλαη ειηθίαο άλσ 

                                                 
18

 Οη εθδξνκέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ. 
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ησλ 66 εηψλ, επηζπκεί λα γλσξίζεη ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ζπλήζσο δαπαλά ζην 

θξνπαδηεξφπινην πνζφ άλσ ησλ 100€. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επηζπκία 

ηνπ επηβάηε λα δαπαλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο είλαη ην εηζφδεκά ηνπ, ε 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ν ηξφπνο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θξνπαδηέξα θαη ε 

εζληθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ απμεζεί ην ΑΔΠ θαηά 1%, ηφηε απμάλεηαη θαη ε 

επηζπκία ηνπ επηβάηε γηα δαπάλε, φπσο απμάλεηαη θαη ε επηζπκία ηνπ φηαλ ην αηνκηθφ 

ηνπ εηζφδεκα απμάλεηαη θαηά 1%. Ο επηβάηεο πνπ δειψλεη ειεχζεξνο έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο, φπσο θαη 

ν επηβάηεο πνπ πιεξνθνξήζεθε γηα ηελ θξνπαδηέξα απφ νξγαλσκέλα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία. Σέινο, ε εζληθφηεηα παίδεη κεγάιν ξφιν αθνχ νη επηβάηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε Β. Ακεξηθή έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δαπαλήζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο. 

Ζ θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο 

δηεζλψο αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ home porting ζηα ειιεληθά ιηκάληα. 

Τπνζέηνληαο φηη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο δηεζλψο ζα απμάλεηαη 

κε κέζν ξπζκφ 2% κέζα ζηα επφκελα 3 ρξφληα, νη ηηκέο ηεο θξνπαδηέξαο ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο ζα παξακείλνπλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα θαη νη ηηκέο ησλ 

μελνδνρείσλ ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη κε ην κέζν 

καθξνρξφλην ξπζκφ ηνπο (3% εηεζίσο), εθηηκάηαη φηη ε δηεζλήο δήηεζε ζα μεπεξάζεη 

ηα 30 εθαη. επηβάηεο ην 2016. 

Δάλ ε Διιάδα δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ην κεξίδηφ ηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

θξνπαδηέξαο, κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 

ζπγθεληξψλνληαο 7,5 εθαη. επηζθέςεηο ην 2016 (απφ 5 εθαη. επηζθέςεηο θαηά κέζν 

φξν ηελ ηξηεηία 2009-2012). Ζ απμεκέλε θίλεζε επηβαηψλ θξνπαδηέξαο, δχλαηαη λα 

απμήζεη ηα εηήζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ ηεο θξνπαδηέξαο θαηά πεξίπνπ €300 εθαη. ηελ 

επφκελε ηξηεηία.  

Με δεδνκέλν φηη νη δαπάλεο ησλ επηβαηψλ θαη εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο είλαη 

πςειφηεξεο ζηα ιηκάληα εθθίλεζεο, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ σο 

βάζεηο θξνπαδηέξαο ζα ελίζρπε ζεκαληηθά ηα έζνδα ηνπ θιάδνπ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Σν πξφζζεην άκεζν εηήζην φθεινο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηνλ 

θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ην €1,3 δηο έσο θαη ην 2016, 

αλάινγα κε ην βαζκφ δήηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ home porting.  
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Γηεζλψο, ν έιεγρνο ησλ ιηκαληψλ αλήθεη ζε θξαηηθνχο θνξείο, φκσο ε δηαρείξηζε ησλ 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θξνπαδηέξαο αλαιακβάλνπλ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη θπξίσο νη 

ίδηεο νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο, ππνγξάθνληαο πνιπεηείο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. Ζ 

εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζηα ειιεληθά ιηκάληα, νθείιεη λα δηεξεπλεζεί γηα ην 

θαηά πφζν ζα βειηηψλνληαλ νη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, 

ρξήδεη δηεξεχλεζεο ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο. 

Σα ειιεληθά ιηκάληα θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζε ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ 

πξφζδεζεο (berth allocation) ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, φπσο ηζρχεη ζηα πεξηζζφηεξα 

κεζνγεηαθά ιηκάληα θξνπαδηέξαο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ηα πινία εμππεξεηνχληαη 

βάζεη ηεο ζεηξάο άθημήο ηνπο ζηα ιηκάληα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα απνζαξξχλνληαη 

νη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο ζηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηα ειιεληθά ιηκάληα, αθνχ είλαη 

αδχλαηνλ λα ππάξρεη έγθαηξνο ζρεδηαζκφο δξνκνινγίσλ.  

Δπηπξφζζεηα, πνιιά ειιεληθά ιηκάληα αδπλαηνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κεγάινπ 

κεγέζνπο θξνπαδηεξφπινηα, ελψ ζε πνιιά απφ απηά παξαηεξνχληαη ειιείςεηο, φπσο ε 

απνπζία ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο επηβαηψλ. Δάλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο 

έξγσλ, φπσο εθβαζχλζεηο ησλ ιηκέλσλ, ζα βειηησλφηαλ ε δηέιεπζε ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ θαη έηζη ζα ελδπλακσλφηαλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

ιηκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη ιηκέλεο ηεο Πάηκνπ θαη ηεο 

αληνξίλεο φπνπ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζέζεσλ πξφζδεζεο, νη επηβάηεο θζάλνπλ ζηα 

ιηκάληα κε ιέκβνπο. Δπίζεο, ζην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

αλαδεηρζεί αξθεηά σο ιηκάλη αθεηεξίαο θξνπαδηεξφπινησλ, δελ ππάξρνπλ ζέζεηο 

πξφζδεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα κε απνηέιεζκα ηα πινία απηά λα 

δέλνπλ ζε ζέζεηο πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο. 

εκαληηθή, επίζεο, είλαη θαη ε ηήξεζε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ έηζη ψζηε ηα ειιεληθά 

ιηκάληα πνπ δέρνληαη θξνπαδηεξφπινηα, λα δηαηεξνχλ νκνεηδή ζηνηρεία σο πξνο ηνπο 

επηβάηεο θαη ηα πινία. Δίλαη θαιφ λα ππάξμεη έλα εληαίν ζχζηεκα θαηαγξαθήο απφ 

κία θεληξηθή ππεξεζία, ην νπνίν λα απνζηέιιεηαη ζε φια ηα ειιεληθά ιηκάληα, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη εληαία κνξθή θαη λα κπνξεί λα γίλεηαη επθνιφηεξα ε επεμεξγαζία.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη πνιίηεο ηεο 

Β. Ακεξηθήο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δαπαλνχλ 
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πεξηζζφηεξα ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο απφ ηνπο πνιίηεο άιισλ ρσξψλ, θαζψο έρνπλ 

κεγαιχηεξα εηήζηα εηζνδήκαηα αιιά θαη είλαη πεξηζζφηεξν κπεκέλνη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο θξνπαδηέξαο σο κέζν δηαθνπψλ.  Ζ ελίζρπζε ηνπ brand name ηεο Διιάδαο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, ε πξνζέιθπζε αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ κε λαπισκέλεο πηήζεηο αιιά 

θαη ε πξνψζεζε παθέησλ δηακνλήο ζηα ειιεληθά μελνδνρεία, ζα κπνξνχζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο κε 

απνηέιεζκα λα εηζξένπλ πεξηζζφηεξα έζνδα ζηε ρψξα. Οη εηαηξείεο θξνπαδηέξαο 

αιιά θαη νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα θαη λα πξνζεγγίζνπλ κε κεζφδνπο κάξθεηηλγθ ηνπο επηβάηεο 

εθείλνπο πνπ απνδεδεηγκέλα θάλεθε φηη δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνπαδηέξαο, κηαο θαη ν ηνπξηζκφο είλαη ζεκαληηθή πεγή εηζξνήο εζφδσλ γηα ηε ρψξα 

καο. 

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθέο έξεπλεο, ηφζν ζε επίπεδν πνηνηηθήο φζν θαη πνζνηηθήο 

αλάιπζεο, ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν θσο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε γηα θξνπαδηέξα. Σέινο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηηψλ ηεο κε 

αλάπηπμεο ηεο θξνπαδηέξαο ζηε ρψξα καο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, κπνξεί νκνίσο 

λα απνηειέζεη έλα λέν πεδίν έξεπλαο. Αληίζηνηρε έξεπλα ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηφδνπο άλνημεο θαη ζέξνπο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο θαη λα 

εμαρζνχλ αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα.   
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Απφ θίινπο/ζπγγελείο 

Απφ ηα ΜΜΔ 
Απφ ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Π.ρ. facebook) 

Απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο πνπ 

κεηαδίδνπλ ηαμηδησηηθέο 

εληππψζεηο (Π.ρ. TripAdvisor) 
 
 

6. Ήξζαηε ζηελ Διιάδα:  
 

Οξγαλσκέλα κέζσ πξαθηνξείνπ Κιείζαηε κφλνη ζαο εηζηηήξηα 

 

     
 

αο παξαθαινχκε πνιχ φπσο ζπκπιεξψζεηε ην θάησζη εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

ζα καο βνεζήζεη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο δηθέο ζαο εκπεηξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

θξνπαδηέξα. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ δε δηαξθεί 

πάλσ απφ 10 ιεπηά. Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκβνιή ζαο! 
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7. Δάλ επηζθεθζήθαηε ή έρεηε ζθνπό λα επηζθεθζείηε θάπνην άιιν κέξνο ηεο 

Διιάδαο ζε απηό ην ηαμίδη ζαο (είηε απηνηειώο, είηε σο κέξνο ηνπ παθέηνπ) ζα 

ζέιαηε λα καο πείηε πνην είλαη απηό θαη πόζν ζαο έρεη θνζηίζεη; 
 

 
Σνπνζεζία 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

Αξηζκφο Γηαλπθηεξεχζεσλ 

....................... 

....................... 

....................... 

πλνιηθφ θφζηνο ζε € (ή ζε 

άιιν λφκηζκα-παξαθαιψ 

πξνζδηνξίζηε) 

...................... 

 

8. Πόζα μνδέςαηε ζε ππεξεζίεο θαη αγνξέο… (αηνκηθά); 

 

i. ηα ειιεληθά ιηκάληα πξνζέγγηζεο ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ;    

 

Μέρξη €50 1       €51-100 €101-150 €151-200 

Πάλσ απφ €200 

(Πφζα 

πεξίπνπ;_______)         

 

ii. Πάλσ ζην θξνπαδηεξφπινην;      
 

           

Μέρξη €50 1       €51-100 €101-150 €151-200 

Πάλσ απφ €200 

(Πφζα 

πεξίπνπ;_______)         
 

 

9. Παξαθαιώ θπθιώζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη: 
 

i. Κάλαηε ρξήζε ησλ νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία ζε 

θάζε πξννξηζκνχ;        Ναη        Όρη 

 

ii. Μπνξείηε λα ζρνιηάζεηε ηελ ηηκή ηνπο;                      

Αθξηβή           Καλνληθή  Φζελή 

 

iii. Μείλαηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηε ζρέζε ηηκήο/πνηφηεηαο;      Ναη            Όρη 

 

10. Πόζεο ζπλνιηθά κέξεο ζθνπεύεηε λα πεξάζεηε ζηνλ ηόπν δηαθνπώλ ζαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξνπαδηέξαο); 

 

4-7 εκέξεο 8-11 εκέξεο 12-15 εκέξεο 
Πάλσ απφ 16 

εκέξεο 

 

11. Με ηo ίδην ρξεκαηηθό πνζό πνπ ζαο θόζηηζε ε ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα 

θαη ίδην αξηζκό εκεξώλ, ζα ζθεθηόζαζηαλ ζαλ ελαιιαθηηθή ιύζε λα πάηε 

δηαθνπέο ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο;          Ναη        Όρη    
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12. Παξαθαιώ βαζκνινγήζηε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα, θπθιώλνληαο από ην 5 έσο ην 1, αλάινγα κε ην πόζν 

ζεκαληηθνί είλαη γηα εζάο. 
 

 
Πάξα πνιύ 

ζεκαληηθόο 

Πνιύ 

ζεκαληηθόο 

Αξθεηά 

ζεκαληηθόο 

Λίγν 

ζεκαληηθόο 

Καζόινπ 

ζεκαληηθόο 

Να δσ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα λεζηά 
(5) (4) (3) (2) (1) 

Μεγαιχηεξε θαηά ην 

δπλαηφλ παξακνλή ζε 

θάζε λεζί 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Επίζθεςε ζε 

αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη άιια 

αμηνζέαηα 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 

 

13. Θα ζέιαηε λα πξνζδηνξίζεηε ζε πνηα ειηθηαθή θαηεγνξία αλήθεηε; 
 

18-25 26-45 46-65 66+ 

 

 

14. Αλ δε ζαο ελνριεί, ζα ζέιαηε λα θαζνξίζεηε πνπ θπκαίλεηαη ην εηήζην 

εηζόδεκά ζαο; 

(Πξνζσπηθφ εηήζην εηζφδεκα ζε € ή άιιν λφκηζκα – παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε) 

 

 

15. Θα ζέιαηε λα καο πείηε πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε;    
 

Άγακνο/ε Έγγακνο/ε Γηαδεπγκέλνο/ Υήξνο/α 

 

           

16. Πνηα είλαη ε εζληθόηεηά ζαο; .......................................... 

 

 

17. Πνην είλαη ην θύιν ζαο;                    
 

Άλδξαο Γπλαίθα 

 

Έσο €10.000 
€10.001-

20.000 

€20.001-

30.000 

€30.001-40.000

  
€40.001-50.000 

€50.001 θαη 

άλσ 
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Παξάξηεκα Β: SPSS Output 

3κεξε θξνπαδηέξα 

Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ  

Επίζθεςε πξννξηζκψλ κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,115
a
 1 ,013   

Continuity Correction
b
 5,386 1 ,020   

Likelihood Ratio 6,018 1 ,014   

Fisher's Exact Test    ,015 ,011 

Linear-by-Linear 

Association 
6,087 1 ,014 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,87. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Visit 

destinations 

with historic 

significance 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,168
*
 

Sig. (2-tailed) . ,014 

N 216 216 

Visit destinations with 

historic significance 

Correlation Coefficient ,168
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,620
a
 1 ,006   

Continuity Correction
b
 6,860 1 ,009   

Likelihood Ratio 7,691 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,007 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
7,585 1 ,006 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,77. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Learn about 

the Greek 

culture and/or 

the Greek way 

of living 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,188
**
 

Sig. (2-tailed) . ,006 

N 216 216 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient ,188
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,006 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,394
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 11,417 1 ,001   

Likelihood Ratio 12,470 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
12,337 1 ,000 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Gain new 

experiences 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,240
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 216 216 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient ,240
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Ειιάδαο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,819
a
 7 ,027 

Likelihood Ratio 17,087 7 ,017 

Linear-by-Linear Association ,010 1 ,920 

N of Valid Cases 216   

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,10. 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Place_1st 

choice 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,018 

Sig. (2-tailed) . ,783 

N 216 216 

Place_1st choice 

Correlation Coefficient ,018 1,000 

Sig. (2-tailed) ,783 . 

N 216 216 

 

 

 

 

 

 



 

Διδακτορική Διατριβή, Γεωργία Χ. Παπαδοπούλου  205 
 

Δηάξθεηα δηαθνπψλ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,929
a
 3 ,012 

Likelihood Ratio 10,802 3 ,013 

Linear-by-Linear Association 8,511 1 ,004 

N of Valid Cases 216   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,90. 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Vacation Days 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,186
**
 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 216 216 

Vacation Days 

Correlation Coefficient ,186
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

 

Επίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Ειιάδαο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,462
a
 7 ,031 

Likelihood Ratio 16,123 7 ,024 

Linear-by-Linear Association 2,010 1 ,156 

N of Valid Cases 216   

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,94. 

 

Correlations 

 Visit 

destinations 

with historic 

significance 

Place_1st 

choice 

Kendall's tau_b 

Visit destinations with 

historic significance 

Correlation Coefficient 1,000 ,104 

Sig. (2-tailed) . ,116 

N 216 216 

Place_1st choice 

Correlation Coefficient ,104 1,000 

Sig. (2-tailed) ,116 . 

N 216 216 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ ζηελ Διιάδα 

Τξφπνο πιεξνθφξεζεο θξνπαδηέξαο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,829
a
 5 ,017 

Likelihood Ratio 13,145 5 ,022 

Linear-by-Linear Association 3,479 1 ,062 

N of Valid Cases 216   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58. 

 

Correlations 

 Friends/relatives 

have already 

come 

Cruise 

Information 

Kendall's tau_b 

Friends/relatives have 

already come 

Correlation Coefficient 1,000 ,150
*
 

Sig. (2-tailed) . ,019 

N 216 216 

Cruise Information 

Correlation Coefficient ,150
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,019 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Δαπάλε ζην θξνπαδηεξφπινην 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,945
a
 4 ,027 

Likelihood Ratio 15,403 4 ,004 

Linear-by-Linear Association 1,180 1 ,277 

N of Valid Cases 216   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,14. 

 

Correlations 

 Friends/relatives 

have already 

come 

Cruise Spend 

Kendall's tau_b 

Friends/relatives have 

already come 

Correlation Coefficient 1,000 ,053 

Sig. (2-tailed) . ,387 

N 216 216 

Cruise Spend 

Correlation Coefficient ,053 1,000 

Sig. (2-tailed) ,387 . 

N 216 216 
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Εθδξνκέο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,016
a
 1 ,014   

Continuity Correction
b
 4,793 1 ,029   

Likelihood Ratio 5,357 1 ,021   

Fisher's Exact Test    ,031 ,018 

Linear-by-Linear 

Association 
5,989 1 ,014 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,35. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Friends/relatives 

have already 

come 

Excursions 

Kendall's tau_b 

Friends/relatives have 

already come 

Correlation Coefficient 1,000 ,167
*
 

Sig. (2-tailed) . ,014 

N 216 216 

Excursions 

Correlation Coefficient ,167
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Επαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,342
a
 1 ,021   

Continuity Correction
b
 4,732 1 ,030   

Likelihood Ratio 5,365 1 ,021   

Fisher's Exact Test    ,029 ,015 

Linear-by-Linear 

Association 
5,318 1 ,021 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 52,51. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Already been on 

a cruise before 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,157
*
 

Sig. (2-tailed) . ,021 

N 216 216 

Already been on a cruise 

before 

Correlation Coefficient ,157
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,021 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,930
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,826 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,174 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,852 1 ,000 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,07. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Gain new 

experiences 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,280
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 216 216 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient ,280
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Σπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,931
a
 11 ,000 

Likelihood Ratio 44,469 11 ,000 

Linear-by-Linear Association ,160 1 ,689 

N of Valid Cases 216   

a. 16 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49. 

 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Cost in total 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,073 

Sig. (2-tailed) . ,238 

N 216 216 

Cost in total 

Correlation Coefficient ,073 1,000 

Sig. (2-tailed) ,238 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Παξακνλή πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,172
a
 4 ,007 

Likelihood Ratio 15,054 4 ,005 

Linear-by-Linear Association 12,838 1 ,000 

N of Valid Cases 216   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,42. 

 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Stay more time 

in each island 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,217
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 216 216 

Stay more time in each 

island 

Correlation Coefficient ,217
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,554
a
 3 ,006 

Likelihood Ratio 13,097 3 ,004 

Linear-by-Linear Association 8,409 1 ,004 

N of Valid Cases 216   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,36. 

 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Marital Status 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,214
**
 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 216 216 

Marital Status 

Correlation Coefficient ,214
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

Επαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,915
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 9,074 1 ,003   

Likelihood Ratio 9,996 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,002 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
9,869 1 ,002 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,54. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Already been on 

a cruise before 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,214
**
 

Sig. (2-tailed) . ,002 

N 216 216 

Already been on a cruise 

before 

Correlation Coefficient ,214
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,394
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 11,417 1 ,001   

Likelihood Ratio 12,470 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
12,337 1 ,000 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Meet new 

destinations and 

people 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,240
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 216 216 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient ,240
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,930
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,826 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,174 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,852 1 ,000 

  

N of Valid Cases 216     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,07. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,280
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 216 216 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient ,280
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Ειιάδαο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,197
a
 7 ,011 

Likelihood Ratio 21,653 7 ,003 

Linear-by-Linear Association 12,759 1 ,000 

N of Valid Cases 216   

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,39. 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Place_1st 

choice 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,264
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 216 216 

Place_1st choice 

Correlation Coefficient ,264
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 216 216 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Σπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 44,245
a
 11 ,000 

Likelihood Ratio 56,161 11 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,691 1 ,194 

N of Valid Cases 216   

a. 16 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Cost in total 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,143
*
 

Sig. (2-tailed) . ,021 

N 216 216 

Cost in total 

Correlation Coefficient ,143
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,021 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Δαπάλε ζηα ιηκάληα δηέιεπζεο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,099
a
 4 ,003 

Likelihood Ratio 16,819 4 ,002 

Linear-by-Linear Association ,860 1 ,354 

N of Valid Cases 216   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,04. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Ports Spend 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,025 

Sig. (2-tailed) . ,688 

N 216 216 

Ports Spend 

Correlation Coefficient ,025 1,000 

Sig. (2-tailed) ,688 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Εζληθφηεηα  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,122
a
 5 ,033 

Likelihood Ratio 13,143 5 ,022 

Linear-by-Linear Association 3,017 1 ,082 

N of Valid Cases 216   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,93. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Nationality_continents 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,077 

Sig. (2-tailed) . ,224 

N 216 216 

Nationality_continents 

Correlation Coefficient ,077 1,000 

Sig. (2-tailed) ,224 . 

N 216 216 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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8κεξε θξνπαδηέξα 

Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ 

Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,285
a
 1 ,022   

Continuity Correction
b
 4,748 1 ,029   

Likelihood Ratio 5,295 1 ,021   

Fisher's Exact Test    ,023 ,015 

Linear-by-Linear 

Association 
5,267 1 ,022 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,41. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,135
*
 

Sig. (2-tailed) . ,022 

N 291 291 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient ,135
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,022 . 

N 291 291 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,047
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 18,982 1 ,000   

Likelihood Ratio 20,160 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
19,978 1 ,000 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 51,42. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Gain new 

experiences 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,262
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient ,262
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επίζθεςε ζε πεξηζζφηεξα λεζηά 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,690
a
 4 ,046 

Likelihood Ratio 9,945 4 ,041 

Linear-by-Linear Association 1,775 1 ,183 

N of Valid Cases 291   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,39. 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

See as many 

islands if this 

possible 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,071 

Sig. (2-tailed) . ,183 

N 291 291 

See as many islands if this 

possible 

Correlation Coefficient ,071 1,000 

Sig. (2-tailed) ,183 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,135
a
 5 ,049 

Likelihood Ratio 11,184 5 ,048 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,987 

N of Valid Cases 291   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,18. 

 

Correlations 

 Meet new 

destinations 

and people 

Annual Income 

Range 

Kendall's tau_b 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient 1,000 ,004 

Sig. (2-tailed) . ,938 

N 291 291 

Annual Income Range 

Correlation Coefficient ,004 1,000 

Sig. (2-tailed) ,938 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε ζε πξννξηζκνχο κε ηζηνξηθή ζεκαζία 

Επίζθεςε ζε άιιν κέξνο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,742
a
 8 ,001 

Likelihood Ratio 27,360 8 ,001 

Linear-by-Linear Association ,064 1 ,800 

N of Valid Cases 291   

a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 

 

Correlations 

 Visit 

destinations 

with historic 

significance 

Place_1st 

choice 

Kendall's tau_b 

Visit destinations with 

historic significance 

Correlation Coefficient 1,000 ,025 

Sig. (2-tailed) . ,664 

N 291 291 

Place_1st choice 

Correlation Coefficient ,025 1,000 

Sig. (2-tailed) ,664 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Σρέζε ηηκήο – πνηφηεηαο ησλ εθδξνκψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,345
a
 1 ,007   

Continuity Correction
b
 6,566 1 ,010   

Likelihood Ratio 7,058 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,008 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 
7,320 1 ,007 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,82. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Visit 

destinations 

with historic 

significance 

Value for Money 

Kendall's tau_b 

Visit destinations with 

historic significance 

Correlation Coefficient 1,000 ,159
**
 

Sig. (2-tailed) . ,007 

N 291 291 

Value for Money 

Correlation Coefficient ,159
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,007 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επίζθεςε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,651
a
 4 ,005 

Likelihood Ratio 13,890 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 13,030 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

 

Correlations 

 Visit 

destinations 

with historic 

significance 

Visit 

archaelogical 

sites and other 

attractions 

Kendall's tau_b 

Visit destinations with 

historic significance 

Correlation Coefficient 1,000 ,186
**
 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 291 291 

Visit archaelogical sites and 

other attractions 

Correlation Coefficient ,186
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίζθεςε θίισλ/ζπγγελψλ 

Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,789
a
 1 ,029   

Continuity Correction
b
 3,982 1 ,046   

Likelihood Ratio 4,846 1 ,028   

Fisher's Exact Test    ,034 ,023 

Linear-by-Linear 

Association 
4,772 1 ,029 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,33. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Friends/relatives 

have already 

come 

Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Kendall's tau_b 

Friends/relatives have 

already come 

Correlation Coefficient 1,000 ,128
*
 

Sig. (2-tailed) . ,029 

N 291 291 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient ,128
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,029 . 

N 291 291 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Τηκή εθδξνκψλ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,239
a
 2 ,004 

Likelihood Ratio 7,197 2 ,027 

Linear-by-Linear Association 4,262 1 ,039 

N of Valid Cases 291   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 

Correlations 

 Friends/relatives 

have already 

come 

Excursions' 

Price 

Kendall's tau_b 

Friends/relatives have 

already come 

Correlation Coefficient 1,000 ,112 

Sig. (2-tailed) . ,055 

N 291 291 

Excursions' Price 

Correlation Coefficient ,112 1,000 

Sig. (2-tailed) ,055 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,861
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,905 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,009 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,803 1 ,000 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 61,62. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Gain new 

experiences 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,241
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient ,241
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επίζθεςε ζε άιιν κέξνο ηεο Ειιάδαο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,235
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 39,440 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,876 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Place_1st 

choice 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,310
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Place_1st choice 

Correlation Coefficient ,310
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Σπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 49,445
a
 10 ,000 

Likelihood Ratio 56,141 10 ,000 

Linear-by-Linear Association 2,575 1 ,109 

N of Valid Cases 291   

a. 12 cells (54,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,96. 

 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Cost in total 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,118
*
 

Sig. (2-tailed) . ,027 

N 291 291 

Cost in total 

Correlation Coefficient ,118
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,027 . 

N 291 291 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Ελαιιαθηηθή ιχζε 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,861
a
 1 ,009   

Continuity Correction
b
 6,257 1 ,012   

Likelihood Ratio 6,897 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,010 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 
6,838 1 ,009 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 62,10. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the Greek 

way of living 

Alternative 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek way 

of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,154
**
 

Sig. (2-tailed) . ,009 

N 291 291 

Alternative 

Correlation Coefficient ,154
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,009 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ  

Τχπνο θακπίλαο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,186
a
 5 ,048 

Likelihood Ratio 12,375 5 ,030 

Linear-by-Linear Association ,038 1 ,845 

N of Valid Cases 291   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Travelling Class 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,008 

Sig. (2-tailed) . ,876 

N 291 291 

Travelling Class 

Correlation Coefficient ,008 1,000 

Sig. (2-tailed) ,876 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επαλάιεςε ηεο θξνπαδηέξαο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,403
a
 1 ,011   

Continuity Correction
b
 5,820 1 ,016   

Likelihood Ratio 6,427 1 ,011   

Fisher's Exact Test    ,013 ,008 

Linear-by-Linear 

Association 
6,381 1 ,012 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Already been on 

a cruise before 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,148
*
 

Sig. (2-tailed) . ,012 

N 291 291 

Already been on a cruise 

before 

Correlation Coefficient ,148
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,012 . 

N 291 291 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Γλσξηκία λέσλ πξννξηζκψλ θαη αλζξψπσλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,047
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 18,982 1 ,000   

Likelihood Ratio 20,160 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
19,978 1 ,000 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 51,42. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Meet new 

destinations and 

people 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,262
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Meet new destinations and 

people 

Correlation Coefficient ,262
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Γλσξηκία κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,861
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,905 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,009 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
16,803 1 ,000 

  

N of Valid Cases 291     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 61,62. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Correlations 

 Learn about the 

Greek culture 

and/or the 

Greek way of 

living 

Gain new 

experiences 

Kendall's tau_b 

Learn about the Greek 

culture and/or the Greek 

way of living 

Correlation Coefficient 1,000 ,241
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient ,241
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Τξφπνο πιεξνθφξεζεο ηεο θξνπαδηέξαο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,604
a
 5 ,027 

Likelihood Ratio 12,632 5 ,027 

Linear-by-Linear Association 9,031 1 ,003 

N of Valid Cases 291   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Cruise 

Information 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,185
**
 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 291 291 

Cruise Information 

Correlation Coefficient ,185
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Επίζθεςε ζε άιιν κέξνο 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38,986
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 46,792 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,333 1 ,000 

N of Valid Cases 291   

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,44. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Place_1st 

choice 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,353
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Place_1st choice 

Correlation Coefficient ,353
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Σπλνιηθφ θφζηνο δηαθνπψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 63,131
a
 10 ,000 

Likelihood Ratio 72,728 10 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,276 1 ,039 

N of Valid Cases 291   

a. 12 cells (54,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,89. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Cost in total 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,211
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 291 291 

Cost in total 

Correlation Coefficient ,211
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Δηάξθεηα δηαθνπψλ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,439
a
 3 ,010 

Likelihood Ratio 11,716 3 ,008 

Linear-by-Linear Association 3,809 1 ,051 

N of Valid Cases 291   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,03. 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Vacation Days 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,104 

Sig. (2-tailed) . ,053 

N 291 291 

Vacation Days 

Correlation Coefficient ,104 1,000 

Sig. (2-tailed) ,053 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Εζληθφηεηα  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,399
a
 5 ,000 

Likelihood Ratio 28,764 5 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,424 1 ,020 

N of Valid Cases 291   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 

 

 

Correlations 

 Gain new 

experiences 

Nationality_continents 

Kendall's tau_b 

Gain new experiences 

Correlation Coefficient 1,000 ,163
**
 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 291 291 

Nationality_continents 

Correlation Coefficient ,163
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 . 

N 291 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μνληέια πξόβιεςεο 

ηαηηζηηθά κνληέια πξόβιεςεο γηα ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο 

Πηζαλόηεηα λα πραγκαηοποηήζεη έλας επηβάηες 8κερε θροσαδηέρα έλαληη 3κερες 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

 

 Income ,896 ,327 7,503 1 ,006 2,450 1,290 4,652 

maritalstatus(3) -1,223 ,490 6,221 1 ,013 ,294 ,113 ,770 

frequency_2 ,830 ,253 10,747 1 ,001 2,294 1,396 3,769 

cost  -,101 ,038 7,001 1 ,008 ,904 ,839 ,974 

Cruisespend ,188 ,065 8,211 1 ,004 1,206 1,061 1,371 

Constant ,257 ,421 ,374 1 ,541 1,294   

a. Variable(s) entered on step 1: income, maritalstatus, frequency_2, cost, cruisespend. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο ύυος ηες δαπάλες ηφλ επηβαηώλ ζηα ιηκάληα 

δηέιεσζες 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

Cruisespend ,283 ,089 10,179 1 ,001 1,327 1,115 1,579 

Daysintotal ,249 ,118 4,436 1 ,035 1,282 1,017 1,616 

Alternative -,562 ,274 4,214 1 ,040 ,570 ,333 ,975 

Moreislands -,325 ,127 6,556 1 ,010 ,722 ,563 ,927 

Constant -2,191 ,637 11,822 1 ,001 ,112   

a. Variable(s) entered on step 1: cruisespend, daysintotal, alternative, moreislands, staymoretime. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο ύυος ηες δαπάλες ηφλ επηβαηώλ ζηο 

θροσαδηερόπιοηο 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

cabin   8,186 5 ,146    

cabin(1) -,793 ,403 3,877 1 ,049 ,453 ,206 ,996 

cabin(4) 1,128 ,435 6,734 1 ,009 ,324 ,138 ,759 

portspend   10,180 4 ,037    

portspend(1) -,708 ,291 5,936 1 ,015 ,492 ,279 ,871 

portspend(2) -,785 ,304 6,649 1 ,010 ,456 ,251 ,828 

portspend(3) -1,084 ,381 8,073 1 ,004 ,338 ,160 ,715 

portspend(4) -,770 ,353 4,751 1 ,029 ,463 ,231 ,925 

excursions ,463 ,223 4,298 1 ,038 1,588 1,026 2,459 

alternative ,463 ,193 5,746 1 ,017 1,589 1,088 2,321 

Constant ,299 ,475 ,396 1 ,529 1,348   

a. Variable(s) entered on step 1: cabin, portspend, excursions, alternative. 
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Δπηιογές  εζληθοηήηφλ – Δσρφπαίος  

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income -,191 ,077 6,203 1 ,013 ,826 ,711 ,960 

gender(1) ,674 ,247 7,463 1 ,006 1,961 1,210 3,180 

Cabin   12,647 5 ,027    

cabin(2) 2,749 1,030 7,119 1 ,008 15,633 2,074 117,803 

withwhom   5,984 3 ,112    

withwhom(3) -,672 ,319 4,444 1 ,035 ,510 ,273 ,954 

frequency_1 -,683 ,253 7,321 1 ,007 ,505 ,308 ,828 

reason_5 -,716 ,257 7,771 1 ,005 ,489 ,295 ,808 

Cost -,270 ,065 17,378 1 ,000 ,764 ,673 ,867 

portspend -,222 ,091 5,993 1 ,014 ,801 ,670 ,957 

cruisespend   15,170 4 ,004    

cruisespend(1) -,990 ,376 6,914 1 ,009 ,372 ,178 ,777 

cruisespend(2) -,764 ,382 3,995 1 ,046 ,466 ,220 ,985 

cruisespend(3) -1,273 ,420 9,175 1 ,002 ,280 ,123 ,638 

excursions -1,247 ,281 19,634 1 ,000 ,287 ,165 ,499 

daysintotal -,886 ,117 57,303 1 ,000 ,412 ,328 ,519 

staymoretime ,295 ,104 8,014 1 ,005 1,343 1,095 1,647 

Constant 4,250 ,929 20,927 1 ,000 70,098   

a. Variable(s) entered on step 1: income, gender, cabin, withwhom, frequency_1, frequency_4, reason_5, cost, 

portspend, cruisespend, excursions, daysintotal, staymoretime. 
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Δπηιογές  εζληθοηήηφλ – Β. Ακερηθάλος 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income ,240 ,069 12,250 1 ,000 1,272 1,112 1,455 

Cabin ,146 ,074 3,836 1 ,049 1,157 1,000 1,338 

withwhom   19,010 3 ,000    

withwhom(1) 1,086 ,383 8,042 1 ,005 2,963 1,399 6,277 

withwhom(2) ,602 ,283 4,541 1 ,033 1,826 1,050 3,177 

withwhom(3) 1,036 ,264 15,463 1 ,000 2,819 1,682 4,724 

frequency_1 ,519 ,215 5,828 1 ,016 1,680 1,102 2,560 

frequency_2 -,646 ,277 5,444 1 ,020 ,524 ,305 ,902 

excursions 1,107 ,286 14,951 1 ,000 3,027 1,727 5,306 

daysintotal ,291 ,097 9,045 1 ,003 1,337 1,107 1,616 

Constant -4,391 ,509 74,430 1 ,000 ,012   

a. Variable(s) entered on step 1: income, cabin, withwhom, frequency_1, frequency_2, excursions, 

daysintotal. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε δηάζεζε ηφλ επηβαηώλ λα πραγκαηοποηήζοσλ 

ελαιιαθηηθά δηαθοπές ζε άιιο κέρος ηες Διιάδας (κε ηο ίδηο τρεκαηηθό ποζό ποσ 

ηοσς θόζηηζε ε θροσαδηέρα). 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

age   5,545 3 ,136    

age(3) ,467 ,220 4,513 1 ,034 1,595 1,037 2,453 

income   15,903 5 ,007    

income(2) -,783 ,317 6,103 1 ,013 ,457 ,246 ,851 

income(3) -,606 ,275 4,867 1 ,027 ,546 ,319 ,935 

income(5) -1,111 ,308 12,998 1 ,000 ,329 ,180 ,602 

reason_4 ,389 ,188 4,267 1 ,039 1,475 1,020 2,133 

p_spend_100 -,552 ,269 4,226 1 ,040 ,576 ,340 ,975 

c_spend_100 ,521 ,197 6,977 1 ,008 1,684 1,144 2,480 

Constant ,158 ,450 ,123 1 ,726 1,171   

a. Variable(s) entered on step 1: age, income, reason_4, p_spend_100, c_spend_100. 
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ηαηηζηηθά κνληέια πξόβιεςεο γηα ηελ 3κεξε θξνπαδηέξα 

Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο ύυος ηες δαπάλες ηφλ επηβαηώλ ζηα ιηκάληα 

δηέιεσζες 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

moreislands -,527 ,196 7,253 1 ,007 ,591 ,402 ,866 

daysintotal   5,936 3 ,115    

daysintotal(1) -1,702 ,705 5,830 1 ,016 ,182 ,046 ,726 

c_spend_100 1,246 ,438 8,098 1 ,004 3,476 1,474 8,197 

Constant -1,493 ,927 2,595 1 ,107 ,225   

a. Variable(s) entered on step 1: moreislands, daysintotal, c_spend_100. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο ύυος ηες δαπάλες ηφλ επηβαηώλ ζηο 

θροσαδηερόπιοηο 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

reason_4 ,661 ,327 4,095 1 ,043 1,936 1,021 3,672 

portspend   14,852 4 ,005    

portspend(1) -1,318 ,511 6,641 1 ,010 ,268 ,098 ,729 

portspend(2) -1,656 ,543 9,308 1 ,002 ,191 ,066 ,553 

portspend(3) -2,554 ,729 12,269 1 ,000 ,078 ,019 ,325 

portspend(4) -1,212 ,576 4,429 1 ,035 ,298 ,096 ,920 

alternative ,717 ,336 4,556 1 ,033 2,049 1,060 3,958 

age   7,556 3 ,056    

age(2) -1,552 ,574 7,321 1 ,007 ,212 ,069 ,652 

Constant ,583 ,657 ,788 1 ,375 1,791   

a. Variable(s) entered on step 1: reason_4, portspend, alternative, age, frequency_1, frequency_2, 

frequency_3, frequency_4. 
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Δπηιογές  εζληθοηήηφλ – Δσρφπαίος  

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income -,229 ,112 4,182 1 ,041 ,795 ,638 ,991 

gender -1,194 ,387 9,543 1 ,002 ,303 ,142 ,646 

cost -,288 ,095 9,189 1 ,002 ,750 ,622 ,903 

excursions -1,613 ,445 13,136 1 ,000 ,199 ,083 ,477 

price -1,014 ,370 7,509 1 ,006 ,363 ,176 ,749 

daysintotal -,832 ,176 22,322 1 ,000 ,435 ,308 ,614 

Constant 6,578 1,064 38,247 1 ,000 719,372   

a. Variable(s) entered on step 1: income, gender, cost, excursions, price, daysintotal. 
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Δπηιογές  εζληθοηήηφλ – Β. Ακερηθάλος 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income ,237 ,108 4,816 1 ,028 1,267 1,026 1,565 

cabin ,259 ,132 3,867 1 ,049 1,296 1,001 1,678 

withwhom   11,233 3 ,011    

withwhom(1) 1,853 ,619 8,947 1 ,003 6,376 1,894 21,468 

withwhom(3) ,850 ,428 3,953 1 ,047 2,341 1,012 5,412 

frequency_1 ,959 ,347 7,647 1 ,006 2,610 1,322 5,151 

excursions 1,516 ,494 9,426 1 ,002 4,555 1,730 11,989 

moreislands -,499 ,155 10,315 1 ,001 ,607 ,448 ,823 

Constant -2,770 ,872 10,084 1 ,001 ,063   

a. Variable(s) entered on step 1: income, cabin, withwhom, frequency_1, excursions, moreislands. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε δηάζεζε ηφλ επηβαηώλ λα πραγκαηοποηήζοσλ 

ελαιιαθηηθά δηαθοπές ζε άιιο κέρος ηες Διιάδας (κε ηο ίδηο τρεκαηηθό ποζό ποσ 

ηοσς θόζηηζε ε θροσαδηέρα). 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income   10,432 5 ,064    

income(5) -1,136 ,523 4,719 1 ,030 ,321 ,115 ,895 

cabin   8,446 5 ,133    

cabin(5) -3,271 1,346 5,904 1 ,015 ,038 ,003 ,531 

reason_1 -,984 ,344 8,159 1 ,004 ,374 ,190 ,734 

c_spend_100 ,903 ,343 6,937 1 ,008 2,467 1,260 4,831 

daysintotal ,320 ,150 4,559 1 ,033 1,378 1,027 1,849 

staymoretime ,491 ,145 11,464 1 ,001 1,633 1,229 2,169 

Constant -,830 1,332 ,389 1 ,533 ,436   

a. Variable(s) entered on step 1: income, cabin, reason_1, c_spend_100, daysintotal, staymoretime. 
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ηαηηζηηθά κνληέια πξόβιεςεο γηα ηελ 8κεξε θξνπαδηέξα 

Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο ύυος ηες δαπάλες ηφλ επηβαηώλ ζηα ιηκάληα 

δηέιεσζες 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

maritalstatus   11,680 3 ,009    

maritalstatus(1) 1,455 ,587 6,137 1 ,013 ,233 ,074 ,738 

maritalstatus(2) -1,208 ,435 7,709 1 ,005 ,299 ,127 ,701 

maritalstatus(3) -2,560 ,897 8,139 1 ,004 ,077 ,013 ,449 

nationality_cont ,245 ,077 10,066 1 ,002 1,278 1,098 1,487 

c_spend_100 1,178 ,276 18,265 1 ,000 3,249 1,893 5,578 

Constant -1,775 ,597 8,853 1 ,003 ,169   

a. Variable(s) entered on step 1: maritalstatus, nationality_cont, c_spend_100. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο ύυος ηες δαπάλες ηφλ επηβαηώλ ζηο 

θροσαδηερόπιοηο 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income   9,783 5 ,082    

income(3) -,732 ,361 4,120 1 ,042 ,481 ,237 ,975 

p_spend_100 1,034 ,264 15,340 1 ,000 2,813 1,677 4,721 

Constant -,922 ,434 4,515 1 ,034 ,398   

a. Variable(s) entered on step 1: income, p_spend_100. 
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Δπηιογές  εζληθοηήηφλ – Δσρφπαίος  

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income -,194 ,099 3,865 1 ,049 ,823 ,679 ,999 

withwhom   5,454 3 ,141    

withwhom(1) -1,187 ,599 3,920 1 ,048 ,305 ,094 ,988 

frequency_1 -,876 ,307 8,172 1 ,004 ,416 ,228 ,759 

reason_5 -1,038 ,322 10,416 1 ,001 ,354 ,188 ,665 

cost -,176 ,085 4,300 1 ,038 ,838 ,710 ,990 

p_spend_100 -1,114 ,332 11,269 1 ,001 ,328 ,171 ,629 

c_spend_100 ,819 ,333 6,044 1 ,014 2,269 1,181 4,359 

excursions -,941 ,336 7,858 1 ,005 ,390 ,202 ,753 

daysintotal -,935 ,149 39,375 1 ,000 ,393 ,293 ,526 

Constant 5,091 ,883 33,217 1 ,000 162,601   

a. Variable(s) entered on step 1: income, withwhom, frequency_1, reason_5, cost, p_spend_100, 

c_spend_100, excursions, daysintotal. 
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Δπηιογές  εζληθοηήηφλ – Β. Ακερηθάλος 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

age   6,017 3 ,111    

age(2) -1,635 ,718 5,177 1 ,023 ,195 ,048 ,797 

income ,318 ,107 8,792 1 ,003 1,374 1,114 1,695 

frequency_2 -1,187 ,374 10,089 1 ,001 ,305 ,147 ,635 

reason_5 1,022 ,297 11,847 1 ,001 2,779 1,553 4,972 

c_spend_100 -,798 ,300 7,082 1 ,008 ,450 ,250 ,810 

excursions 1,065 ,378 7,935 1 ,005 2,900 1,383 6,083 

daysintotal ,313 ,136 5,255 1 ,022 1,367 1,046 1,787 

alternative -,631 ,305 4,276 1 ,039 ,532 ,292 ,968 

Constant -2,309 ,792 8,500 1 ,004 ,099   

a. Variable(s) entered on step 1: age, income, frequency_2, reason_5, c_spend_100, excursions, 

daysintotal, alternative. 
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Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηε δηάζεζε ηφλ επηβαηώλ λα πραγκαηοποηήζοσλ 

ελαιιαθηηθά δηαθοπές ζε άιιο κέρος ηες Διιάδας (κε ηο ίδηο τρεκαηηθό ποζό ποσ 

ηοσς θόζηηζε ε θροσαδηέρα). 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 

income ,167 ,086 3,771 1 ,049 1,182 ,998 1,400 

frequency_2 -,844 ,294 8,231 1 ,004 ,430 ,242 ,765 

reason_4 ,593 ,257 5,347 1 ,021 1,810 1,095 2,993 

cruisespend ,190 ,091 4,353 1 ,037 1,209 1,012 1,446 

staymoretime ,375 ,114 10,921 1 ,001 1,456 1,165 1,818 

namerica_other -,688 ,349 3,894 1 ,048 ,502 ,254 ,995 

Constant -1,238 ,726 2,911 1 ,088 ,290   

a. Variable(s) entered on step 1: income, frequency_2, reason_4, cruisespend, portspend, 

staymoretime, namerica_other, europe_other, gender, maritalstatus. 
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Σειηθό κνληέιν πξόβιεςεο 

Γ = σλοιηθή Γαπάλε 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

income ,124 ,062 3,994 1 ,046 1,132 

maritalstatus(3) -1,056 ,490 4,637 1 ,031 ,348 

GDP_per_capita ,029 ,011 6,881 1 ,009 ,971 

informed   8,936 5 ,112  

informed(4) -1,641 ,740 4,917 1 ,027 ,194 

informed(5) -1,901 ,928 4,197 1 ,040 ,149 

namerica_other ,160 ,231 ,068 1 ,045 ,942 

Constant 1,805 ,753 5,742 1 ,017 6,077 

a. Variable(s) entered on step 1: income, maritalstatus, GDP_per_capita, informed, namerica_other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


