
 
 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ 
ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ  
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MBA ΣΟΤΡΙΜΟΤ) 

 

 

 

 

 

Γιπλωματική Δργασία 

 

 

 

Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΤΓΡΟΠΛΑΝΧΝ ΣΗΝ 
ΔΛΛΑΓΑ: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μήτσιος 

 

 

 

 

 

Πειραιάς 2015





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά μος 

 



 
 

Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΤΓΡΟΠΛΑΝΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: Η ΤΜΒΟΛΗ 

ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Κσλζηαληίλνο Μήηζηνο 

 

εκαληηθνί φξνη: Σνπξηζκφο, Τδξνπιάλα, Τδαηνδξφκηα, Ν. 4146/2013  

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ αγνξά ησλ πδξνπιάλσλ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ζε ρψξεο κε πινχζηα 

αθηνγξακκή θαη αλεπηπγκέλν ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ. ηελ Διιάδα, θαηά ην 

πξφζθαην παξειζφλ, δξαζηεξηνπνηνχληαλ δχν εηαηξείεο πνπ πξφζθεξαλ ηαθηηθέο 

πηήζεηο κε πδξνπιάλν, αιιά ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ αλαγθάζηεθαλ 

λα δηαθφςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4146 ην 2013, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηελ ρψξα καο 

αλαζεξκάλζεθε. Οη ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλν αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ άκεζα, 

κε δχν εηαηξείεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν.  

 

Ζ εξγαζία απηή, έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ην πξνθίι ησλ εκπνξηθψλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πδξνπιάλα παγθνζκίσο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πεξηνρψλ πνπ εμππεξεηνχλ ψζηε λα θαλεί εάλ ε ρψξα καο κπνξεί λα απνθηήζεη 

κηα πεηπρεκέλε αγνξά πδξνπιάλσλ. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα: νη εηαηξείεο πνπ έθιεηζαλ πξφζθαηα, νη ησξηλέο εηαηξείεο θαη ν πσο ν 

Ν.4146/2013 επεξεάδεη ηηο εηαηξείεο απηέο. 

 

Μειεηψληαο ηελ πεξίπησζε ηεο Κξναηίαο (πνπ πξφζθαηα μεθίλεζαλ εθεί νη πηήζεηο κε 

πδξνπιάλν) ηα απνηειέζκαηα πνπ βγαίλνπλ είλαη ηα εμήο: α) ηα πδξνπιάλα είλαη 

ηδαληθά κέζα κεηαθνξάο γηα πεξηνρέο ρσξίο ρεξζαίν αεξνδξφκην, β) είλαη ηδαληθά γηα 

“island hopping”, γ) απνηεινχλ έλα γξήγνξν, άλεην θαη νηθνλνκηθφ κέζν κεηαθνξάο γηα 

ηνλ ηνπξίζηα. Άξα, ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα, θαη αθνχ 

μεπεξαζηνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ηνπ Ν.4146/2013, αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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ΕΙΑΓΩΓΘ 
 

 

Ζ Διιάδα κε ηελ πινχζηα αθηνγξακκή ηεο, ην Μεζνγεηαθφ θιίκα ηεο ζεσξείηαη πφινο 

έιμεο γηα εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ησλ ρξφλν. Οη ηνπξίζηεο έξρνληαη ζπλήζσο ζηελ 

ρψξα καο κε ρεξζαία αεξνζθάθε, ελψ γηα ηελ εγρψξηα κεηαθνξά ηνπο, πέξα απφ ηα 

αεξνπιάλα, ρξεζηκνπνηνχλ πινία, ιεσθνξεία, ηξαίλα θαη απηνθίλεηα. Με ηελ ςήθηζε 

ηνπ Ν.4146/2013 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ρψξα καο λα απνθηήζεη έλα δίθηπν 

κεηαθνξάο επηβαηψλ κε πδξνπιάλα, έλα κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ππήξρε θαη πην παιηά 

ζηελ ρψξα καο. κσο, θαη νη δχν εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θιάδν 

απέηπραλ θπξίσο ιφγσ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζαλ. Ζ 

ςήθηζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ ζίγνπξα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα, ρσξίο σζηφζν λα μεπεξλάεη ηα γξαθεηνθξαηηθά 

πξνβιήκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ ην 2013 ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα 

πδξνπιάλα ήηαλ αλχπαξθην ζηελ Διιάδα. 

 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο επηδξάζεηο πνπ ζα έρεη ε αλάπηπμε 

ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο Διιάδαο. ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην 

δίλνληαη νξηζκνί γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη ζεκαληηθά λνχκεξα γηα ηελ Διιάδα αιιά 

θαη παγθφζκηα. Οξίδεηαη ηη είλαη ην πδξνπιάλν, πνηεο νη ρξήζεηο ηνπ, θαη πνηεο εηαηξείεο 

απνηεινχλ ηνλ θιάδν. ηελ ζπλέρεηα, κειεηψληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ 

πδξνπιάλσλ θαη πσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πδξνπιάλνπ. Σέινο, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ παγθφζκηνπ θιάδνπ ησλ 

πδξνπιάλσλ. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, νη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη νη ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα ηηο 

κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ειαζηηθφηεηεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο. θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ζπλαξηήζεσλ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα ηα πδξνπιάλα. 

 

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

θιάδνπ ησλ πδξνπιάλσλ. Με κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εκπνξηθψλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πδξνπιάλα  θαίλνληαη ηα θνηλά ζηνηρεία θαη νη δηαθνξέο 

ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζηφιν ησλ εηαηξεηψλ, ηηο πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχλ, ηελ ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ 
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θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη πεξηνρέο 

πνπ εμππεξεηνχλ νη παξαπάλσ εηαηξείεο γηα λα θαλνχλ πνπ δηαθέξνπλ θαη ηη θνηλφ 

έρνπλ νη πεξηνρέο απηέο.     

 

ην επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ειιεληθφο θιάδνο ησλ πδξνπιάλσλ. Οη δχν 

εηαηξείεο θαη νη ιφγνη πνπ έθιεηζαλ πξφζθαηα, ν ζηφινο ηνπο,  νη πεξηνρέο πνπ 

εμππεξεηνχζαλ θαη ηα δξνκνιφγηα ηνπο. Παξνπζηάδνληαη νη ησξηλέο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ, νη ιεηηνπξγίεο ηνπο, νη ζπλεξγαζίεο ηνπο, ηα ζρέδηα ηνπο γηα ην κέιινλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Ν.4146/2013 γηα λα 

θαηαλνεζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο απηέο. 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα κηα ρψξα πνπ πξφζθαηα 

μεθίλεζαλ νη πηήζεηο κε πδξνπιάλα: ηελ Κξναηία. Γίλνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ρψξα απηή, γηα ηε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εμεηάδνληαη νη επηινγέο πνπ έρεη 

κηα νηθνγέλεηα λα ηαμηδέςεη ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνχο ζηελ ρψξα απηή. 

 

Ζ επηινγή ηεο Κξναηίαο κφλν ηπραία δελ είλαη. Αλ θαη ε κεγαιχηεξε αγνξά 

πδξνπιάλσλ βξίζθεηαη ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή (πνιηηεία Οπάζηγθηνλ, Καλαδάο, Αιάζθα), 

επηιέρζεθε ε Κξναηία δηφηη είλαη γεηηνληθή ρψξα ηεο Διιάδαο, έρνπλ ίδην θιίκα 

(κεζνγεηαθφ) θαη ν ηνπξηζκφο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο. Άξα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

Κξναηίαο κπνξνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ Διιάδα. 

 

Τπάξρνπλ θαη εηαηξείεο ζε πεξηνρέο φπσο νη Μαιδίβεο πνπ πξνζθέξνπλ κφλν 

λαπισκέλεο θαη πεξηεγεηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα. Ζ εξγαζία απηή δελ αλαθέξεηαη 

εθηελψο ζε απηέο δηφηη νη ππεξεζίεο απηέο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ζηηο ηαθηηθέο πηήζεηο 

πνπ πξνζθέξνπλ νη εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη 

πσο νη ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζκφ.     

 

Οη δπζθνιίεο γηα ηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ πνιιέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

δελ ππάξρεη βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα απηφ θαη νη ειιεληθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη αθφκα ηηο πηήζεηο κε πδξνπιάλα. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ήηαλ απφ 

έξεπλα ζην δηαδίθηπν, φπσο θαη  νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε 

πεξίπησζεο: ε ηζνηηκία Δπξψ- Κνχλα, ε ηηκή ησλ θαπζίκσλ ζηελ Κξναηία, νη ηηκέο ησλ 

ππνινίπσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηελ Κξναηία θαζψο θαη ε ηηκή ελνηθίαζεο 

απηνθηλήηνπ.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  

 

 

ην παξψλ θεθάιαην νξίδεηαη σο έλλνηα ν ηνπξηζκφο, δίλνληαη νη αξηζκνί αθίμεσλ ηνπ 

έηνπο πνπ καο πέξαζε (2014) γηα ηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο θαζψο θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2015. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά 

πδξνπιάλσλ, ηηο ρξήζεηο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ πδξνπιάλσλ θαη πσο 

επεξεάδνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ. Σέινο, γίλεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πδξνπιάλσλ.    

 
 

1.1 Σουριςμόσ 

 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ην κεγαιχηεξν βηνκεραληθφ ηνκέα παγθνζκίσο κε βάζε ηηο 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο κεηξήζεηο. Ο αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απμάλεη ρξφλν κε ην ρξφλν. Σν 2013 νη αθίμεηο δηεζλψλ 

ηνπξηζηψλ μεπέξαζαλ ην 1 δηζεθαηνκκχξην θαη πξνβιέπεηαη πσο ζα θηάζνπλ ην 1,8 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2030, ελψ νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο εηζπξάμεηο γηα ην ίδην έηνο 

αλήιζαλ ζηα 1,197 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. (UNWTO, 2014) 

 

Σνπξηζκφο είλαη ε εθπιήξσζε ηεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ λα κεηαβνχλ ζε έλα άιιν 

κέξνο, είηε ζηε ρψξα ηνπο, είηε ζην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία, 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, εθπαίδεπζε θιπ. Δίλαη κηα έλλνηα πνπ ππάξρεη απφ ηα 

αξραία ρξφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο πνπ πξνζέιθπαλ 

θφζκν απφ φιε ηελ Διιάδα απφ ην 776 π.Υ.. Έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ Σνπξηζκνχ, ηφζν ζεσξεηηθνί φζν θαη ηερληθνί. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ νξίδεη σο ηνπξηζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζε 

πξννξηζκνχο θαη κέξε δηαθνξεηηθά απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο γηα δηάζηεκα 

κηθξφηεξνπ ηνπ ελφο ρξφλνπ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ, 

αλαςπρή θιπ.  (World Tourism Organisation, 2008).  

 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην ηνπξηζκφ ζηηο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθφ θαη αλαςπρήο, 

αλάινγα κε ηα θίλεηξα πνπ έρεη θάζε ηνπξίζηαο. εκαληηθή βέβαηα είλαη θαη ε δηάθξηζε 

ηνπ κε βάζε ην είδνο θάζε ηαμηδηνχ ζε: 
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 Δηζεξρφκελν 

 Δμεξρφκελν  

 Γηεζλή (αλαθέξεηαη ζην άζξνηζκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ) 

 Δγρψξην (εληφο ηεο ρψξαο δηακνλήο) 

 Δζσηεξηθφ (εγρψξηνο θαη εηζεξρφκελνο) 

 Δζληθφ (εγρψξηνο θαη εμεξρφκελνο) 

 

 

Γιάγραμμα 1: Ππαγμαηικέρ ηάζειρ και πποβλέτειρ για ηιρ διεθνείρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ 

από ηο 1950 έυρ ηο 2030  

Πεγή: UNWTO Tourism Towards 2030: Actual trend and forecast 1950-2030 

 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ ηνπξηζκνχ, νη δηεζλείο αθίμεηο ηνπξηζηψλ γηα ην 

2014 έθηαζαλ ηηο 1,138 δηζεθαηνκκχξηα αθίμεηο, γλσξίδνληαο κηα αχμεζε 4,7% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (51 εθαηνκκχξηα αθίμεηο). Σν πνζνζηφ αθίμεσλ ηεο 

Δπξψπεο απμήζεθε θαηά 4%, ελψ ζπγθεθξηκέλα ηεο Νφηηαο Δπξψπεο θαηά 7%. Οη 

πξνβιέςεηο γηα ην 2015 είλαη ζεηηθέο, θαζψο ν Οξγαληζκφο πξνβιέπεη αχμεζε ησλ 

δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 3% κε 4%. 

 

ηελ Διιάδα ηψξα, θαη ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ- Ννεκβξίνπ 2014, νη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ 

ρψξα καο μεπέξαζαλ ηνπο 21,497 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο. Ζ εηζεξρφκελε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε απμήζεθε θαηά 22,7% ην 2014 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013 
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πνπ 17,517 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα. Οη εηζπξάμεηο 

αλακέλνληαη λα είλαη απμεκέλεο θαηά 10,8% ζε ζρέζε κε ην 2013, αγγίδνληαο ηα 13,262 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

 

 

1.2 Τδροπλάνα 
 

1.2.1 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ  
 

χκθσλα κε ηνλ Gunston (2009), πδξνπιάλν (seaplane) νξίδεηαη έλα κεραλνθίλεην 

αεξνζθάθνο ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ πνπ κπνξεί λα απνγεηψλεηαη θαη λα πξνζγεηψλεηαη 

ζε πδάηηλε επηθάλεηα, φπσο ε ζάιαζζα, ε ιίκλεο θαη νη πνηακνί. ήκεξα, ηα 

πδξνπιάλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ κέρξη θαη 19 επηβάηεο. 

Πεξηνξηζκφο γηα ηα πδξνπιάλα είλαη νη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

θπξίσο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ δχζθνιε ηελ απνγείσζε ή ηελ 

πξνζγείσζε ηνπο. Καηά ηα άιια, έλα πδξνπιάλν ζηνλ αέξα αληηκεησπίδεη ηηο ίδηεο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη θαη έλα ρεξζαίν αεξνζθάθνο. Γηα ηα 

πδξνπιάλα, νη φξνη απνγείσζε θαη πξνζγείσζε αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο φξνπο 

απνζαιάζζσζε θαη πξνζζαιάζζσζε. 

 

ήκεξα ηα αεξνζθάθε πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδάηηλεο κεηαθνξέο 

νλνκάδνληαη “ακθίβηα αεξνζθάθε” (amphibian aircraft) θαη είλαη κηα ππνθαηεγνξία ησλ 

πδξνπιάλσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αεξνζθάθνπο κπνξεί λα απνγεησζεί θαη λα 

πξνζγεησζεί ζηελ ζηεξηά αιιά θαη ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο (Guston, 2009). 

 

Σα πδξνπιάλα ρσξίδνληαη ζε δπν ηχπνπο κε βάζε ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά: ζε  

“Floatplanes” θαη ζε “Flying boats”. ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη κηθξά 

κνλνθηλεηήξηα ή δηθηλεηήξηα αεξνζθάθε ελψ ζηελ δεχηεξε κεγαιχηεξα αεξνζθάθε πνπ 

κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο επηβάηεο ή εκπνξεχκαηα. πλήζσο φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε πδξνπιάλα αλαθεξφκαζηε ζηα “floatplanes”, ελψ κέρξη θαη ηελ ιήμε 

ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πνπ γηλφηαλ εθηεηακέλε ρξήζε πδξνπιάλσλ, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο “flying boats”.    

 

Σα αεξνζθάθε ηεο θαηεγνξίαο “Floatplanes” „έρνπλ ιεπηέο πξνβιήηεο, ή πισηήξεο, 

ηνπνζεηεκέλνπο θάησ απφ ηελ άηξαθην. Οη δπν πισηήξεο κπνξεί λα είλαη θνηλνί ρσξίο 

απηφ λα ζπκβαίλεη πάληα. πλήζσο κφλν νη πισηήξεο ηνπ πδξνπιάλνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ην λεξφ, ελψ ε άηξαθηνο παξακέλεη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σα 
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αεξνζθάθε απηά πεξηνξίδνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπο λα ρεηξηζηνχλ κεγάινπ χςνπο 

θχκαηα. Οη πισηήξεο ηνπ, πξνζζέηνληαη ζην θελφ βάξνπο ηνπ αεξνζθάθνπο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, ε άλνδνο λα γίλεηαη 

κε βξαδχηεξν ξπζκφ θαη ε ηαρχηεηα πιεχζεο λα είλαη πην αξγή. 

 

Σα πδξνπιάλα ηεο θαηεγνξίαο “Flying boats” έρνπλ ζαλ θχξηα πεγή άλσζεο ηελ 

άηξαθην ηνπο, ε νπνία δξα ζαλ ζθειεηφο πινίνπ ζην λεξφ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην 

θάησ κέξνο ηεο αηξάθηνπ έρεη πδξνδπλακηθφ ζρήκα πνπ επηηξέπεη ζην λεξφ λα ξέεη 

γχξσ απφ απηφ. Σα πεξηζζφηεξα αεξνζθάθε θέξνπλ κηθξνχο πισηήξεο ζηα θηεξά 

ηνπο γηα λα ηα θξαηάλε ζηαζεξά. 

 

Οη ρξίζεηο ησλ πδξνπιάλσλ είλαη νη εμήο: 

 Μεηαθνξά επηβαηψλ 

 Πεξηεγεηηθέο πηήζεηο 

 Μεηαθνξά θνξηίσλ 

 Καηάζβεζε ππξθαγηψλ απφ ηελ ππξνζβεζηηθή 

 Γηάζσζε επηδψλησλ απφ ηελ αθηνθπιαθή 

 

Ζ κεηαθνξά επηβαηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ πηήζεσλ, 

λαπισκέλσλ πηήζεσλ (Charter) ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο επηβαηψλ 

ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ππνδνκέο. 

Μέζσ ησλ πεξηεγεηηθψλ πηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα πδξνπιάλα, νη ηνπξίζηεο 

κπνξνχλ λα ζαπκάζνπλ ηα αμηνζέαηα θαη ηελ θχζε ηνπ ηφπνπ πνπ επηζθέπηνληαη. 

Δπίζεο είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά θνξηίσλ θαη ηαρπδξνκείνπ κέζσ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ αιιά θαη ησλ λαπισκέλσλ πηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ 

κεηαθνξά αζζελψλ απφ απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο, εηδηθά φηαλ νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαθέο ή δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο κεηαθνξάο ηνπο, κπνξεί λα 

απνβεί ζσηήξηνο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.  Σέινο, ε ππξνζβεζηηθή ρξεζηκνπνηεί 

πδξνπιάλα γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ ελψ ε αθηνθπιαθή γηα δηάζσζε επηδψλησλ.     

 

χκθσλα κε ηνπο DeRember θαη Bay(2004), ην πδξνπιάλν πξνζθέξεη κηα αίζζεζε 

ειεπζεξίαο ζηνλ επηβάηε, πνπ ηαμηδεχεη καθξηά απφ ηνλ ηερλεηφ θφζκν ησλ 

αεξνδξνκίσλ, ηνπ ειεγρφκελνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ θιάδνπ 

ησλ ρεξζαίσλ αεξνζθαθψλ. 
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ πδξνπιάλσλ είλαη (Gobbi, G, Smrcek, L, 

Galbraith, R, Mohr, B, Schomann, J 2011): 

 Δκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

 Τπνςήθηεο εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ( ή πξψελ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο)  

 Αεξνιέζρε 

 Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ 

 Δηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ κφλν λαπισκέλεο πηήζεηο 

 Σνπξηζηηθέο εηαηξείεο 

 Δηαηξείεο ζπκβνχισλ 

 

1.2.2 Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 
 

Οη παξαθάησ έξεπλεο εμεηάδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ πδξνπιάλσλ 

ζπγθξίλνληαο ηεο κε απηέο ησλ ππνινίπσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ιηκάληα ή ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ιίκλεο, φπσο ηα πινία, ηα ηαρχπινα θαη ηα jet ski. 

χκθσλα κε κειέηε ηεο USACE (United States Army Corps of Engineers), πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηηο πισηέο κεηαθνξέο ζηηο ΖΠΑ, ηα πδξνπιάλα δελ έρνπλ αληίθηππν 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ζηελ 

άγξηα θχζε, ζηελ πδξνινγία θαη ηελ αιηεία.    

 

χκθσλα κε κηα κειέηε ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ γηα κεραλνινγηθά ζέκαηα  “Cronin 

Millar” γηα ηελ λενζχζηαηε εηαηξεία “Harbour Air Ireland” ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009, 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Λίγεο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ 

πδξνπιάλσλ. Με βάζε ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο, ηα πδξνπιάλα δελ έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζαιάζζηα χδαηα ή ζε ιίκλεο, φπσο 

πινία θαη ηαρχπινα. 

 Πνιινί νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνινγία ζηηο 

ΖΠΑ, φπσο νη νξγαληζκνί “US Fish &Wildlife Service” θαη “US National Oceanic 

and Atmospheric Administration”  ρξεζηκνπνηνχλ πδξνπιάλα γηα ηελ επνπηεία 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο άγξηαο θχζεο. Σν “ US National Park System” 

ρξεζηκνπνηεί πδξνπιάλα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πάξθσλ ησλ ΖΠΑ θαη ην 

“Washington State of Ecology” ζπρλά ρξεζηκνπνηεί πδξνπιάλα γηα 

δεηγκαηνιεςία πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 
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 Σα πδξνπιάλα δελ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηελ αιηεία, ηα πνπιηά θαη ηελ άγξηα θχζε, ηελ πδξνινγία, 

ηελ πδξνδπλακηθή θαη ηελ ερνξχπαλζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ιηκάληα θαη ζηηο ιίκλεο.  

 Σα πδξνπιάλα έρνπλ πνιχ θαιφ ηζηνξηθφ αζθάιεηαο θαζψο έρνπλ θαηαγξαθεί 

πνιχ ιίγνη ηξαπκαηηζκνί ή ζάλαηνη φζνλ αθνξά ηελ πξνζγείσζε ή ηελ 

απνγείσζε. Δπίζεο, ιίγα αηπρήκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί ιφγσ ζχγθξνπζεο 

πδξνπιάλσλ κε πινία. 

 

 

 

Πίνακας 1:Ησοπύπανζη  

Πεγή: http://www.fusetra.eu/ 

 Πηγή τοσ θορύβοσ dBA ημειώσεις 

Jet ski 110 Θαιάζζηα ζπνξ ζε ιίκλε 

Αιπζνπξίνλν 100-104 Κνπή δέληξνπ 

Μεραλή θνπήο γθαδφλ 88-94 Γήπεδν γθνιθ 

Σξαθηέξ 95 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο 

Σαρχπινν 65-95 Θαιάζζηα ζπνξ ζε ιίκλε 

Τδξνπιάλν 75 Καηά ηελ απνγείσζε  

Δζσηεξηθφ απηνθηλήηνπ 68-73  

Καλνληθή ζπλνκηιία 55-65  

 

 

πσο είλαη θαλεξφ απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ήρνο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ 

απνγείσζε ηνπ πδξνπιάλνπ είλαη ρακειφο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα θαη δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθή ερνξχπαλζε.   

 

1.2.3 Καιρικζσ ςυνκικεσ 
 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο FUSETRA (Future Seaplane Transport System) γηα ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πδξνπιάλσλ θαη 

ακθίβησλ αεξνζθαθψλ θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο επθαηξίεο ηνπ 2011, ε ιεηηνπξγία ησλ 

πδξνπιάλσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ πδξνπιάλσλ ηχπνπ “floatplane”, γεληθά 

πεξηνξίδεηαη φηαλ ππάξρνπλ ηξηθπκίεο. Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιά ζε θαηάζηαζε 

ζαιάζζεο 2 (Πίλαθαο 2). Απηφ δεκηνπξγεί ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα  πεξηνρέο 

http://www.fusetra.eu/
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καθξηά απφ ηελ αθηή, φζνλ αθνξά ηελ απνγείσζε θαη ηελ πξνζγείσζε ηνπ 

πδξνπιάλνπ, θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηήζεο ηνπ ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ. 

 

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ηα κνληέξλα πδξνπιάλα, θπξίσο πδξνπιάλα ηχπνπ 

“flying boat”, έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε θαη κπνξνχλ λα απνγεησζνχλ θαη λα 

πξνζγεησζνχλ ζε ζπλζήθεο ρεηξφηεξεο απφ ηελ θαηάζηαζε 3 ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. 

Πξνο ην παξψλ φκσο, ηα πδξνπιάλα απηά δελ έρνπλ κεγάιε επηηπρία ζηε αγνξά ιφγσ 

πςειψλ ηηκψλ. 

 

πλήζσο, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επηιέγνπλ πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο φπσο ιηκάληα 

γηα ηελ απνγείσζε θαη ηελ πξνζγείσζε ησλ πδξνπιάλσλ ηνπο, πεξηνρέο δειαδή πνπ 

δελ είλαη ηφζν εθηεζεηκέλεο ζηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηνλ αέξα αληηκεησπίδνπλ ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλα ρεξζαίν αεξνζθάθνο φηαλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο δελ είλαη θαιέο. 

 

Πίνακας 2: Ανηιζηοισία κλίμακαρ Μποθόπ με κυδικούρ για ηην καηάζηαζη ηηρ 

θάλαζζαρ 

Πεγή: http://www.fusetra.eu/ 

http://www.fusetra.eu/
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1.3 Ιςτορικι αναδρομι 
 

1.3.1 Οι πρϊτεσ πτιςεισ με υδροπλάνο 
 

Σν 1876 ν Γάιινο Alphonse Pénaud θαηέζεζε ην πξψην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα κηα 

ηπηάκελε κεραλή κε έλαλ ζθειεηφ πινίνπ θαη κε αλαζπξφκελν ζχζηεκα πξνζγείσζεο 

(Petrescu, R, Petrescu, F, 2012). κσο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ πδξνπιάλνπ ηελ 

πηζηψλεηαη ν Απζηξηαθφο Wilhelm Kress  ην 1898, αλ θαη νη δπν θηλεηήξεο 30 ίππσλ 

απνδείρηεθαλ αλεπαξθείο γηα ηελ απνγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη αξγφηεξα 

βπζίζηεθε φηαλ θαηέξξεπζε έλαο απφ ηνπο δπν πισηήξεο.  

 

ηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 1905, ν Gabriel Voisin απνγεηψζεθε θαη πξνζγεηψζεθε ζηηο φρζεο 

ηνπ πνηακνχ εθνπάλα κε ηελ βνήζεηα ελφο ζπξφκελνπ ραξηαεηνχ-αλεκφπηεξν ζηνπο 

πισηήξεο θαη πέηαμε γηα 150 κέηξα ρσξίο ξεχκα. Αξγφηεξα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Louis Bleriot δεκηνχξγεζε έλα κεραλνθίλεην πδξνπιάλν, αιιά ε κεραλή ήηαλ 

αλεπηηπρήο.  

 

ηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 1910 ν Γάιινο Henri Fabre πέηαμε επηηπρεκέλα κε ην πξψην 

επηηπρεκέλν κεραλνθίλεην πδξνπιάλν, ην “Gnome Omega-Powered Hydravion”, έλα 

πδξνπιάλν κε πισηήξεο. Ζ επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Fabre εκπλέεη θαη άιινπο 

αεξνπφξνπο, ελψ ν ίδηνο ζρεδίαζε πισηήξεο γηα δηάθνξα άιια αεξνζθάθε. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 1912 ζην Μνλαθφ έιαβε ρψξα ν πξψηνο δηαγσληζκφο πδξνπιάλνπ κε 

αεξνζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πισηήξεο ζρεδηαζκέλνπο απφ ηνπο Fabre, Curtiss, 

Tellier θαη Farman. Απφ ηελ 1 Απγνχζηνπ  ηνπ 1912 δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε 

πξνγξακκαηηζκέλε πηήζε κε πδξνπιάλν γηα επηβάηεο ζην     Aix-les-Bains, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πεληαζέζην  Sanchez-Besa. Σν γαιιηθφ λαπηηθφ παξήγγεηιε ην 

πξψην ηνπ πδξνπιάλν ην 1912.  

 

Ο François Denhaut ην 1911 κε 1912 θαηαζθεχαζε ην πξψην πδξνπιάλν κε άηξαθην 

ζρεκαηίδνληαο έλαλ ζθειεηφ ζθάθνπο, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ζρέδηα γηα λα δψζεη 

πδξνδπλακηθή άλσζε θαηά ηελ απνγείσζε. Ζ πξψηε πεηπρεκέλε ηνπ πηήζε ήηαλ ζηηο 

13 Απξηιίνπ ηνπ 1912. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1910 θαη ηνπ 1912 ν Ακεξηθαλφο Glenn 

Curtiss, πξσηνπφξνο αεξνπφξνο, αλέπηπμε ην δηθφ ηνπ επηηπρεκέλν πδξνπιάλν, ην 

“Curtiss Model D land-plane”, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ κεγαιχηεξν θεληξηθφ πισηήξα 

θαη ζπφλζνξεο. πλδπάδνληαο πισηήξεο κε ξφδεο, έθαλε ηηο πξψηεο ακθίβηεο πηήζεηο 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1911 θαη ηνπ απνλεκήζεθε ην πξψην βξαβείν Collier γηα ην 
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επίηεπγκα ηνπ ζηηο ΖΠΑ. Απνηέιεζκα ησλ πεηξακάησλ ηνπ ην 1912, ήηαλ ην 1913 ε 

δεκηνπξγία ησλ “Model E” θαη “Model F” ηα νπνία νλφκαζε “flying boats”. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1911 ην Ναπηηθφ ησλ ΖΠΑ παξέιαβε ην “Curtiss Model E”, ελψ 

ζχληνκα ην Ναπηηθφ μεθίλεζε λα πξνζγεηψλεη θαη λα απνγεηψλεη  αεξνζθάθε ηχπνπ 

“Curtiss Model D” απφ ηα πινία ηνπ.  

 

ηελ Βξεηαλία, ν Καπεηάληνο Edward Wakefield θαη ν Oscar Gnosspelius άξρηζαλ λα 

δηεξεπλνχλ ηελ δπλαηφηεηα πηήζεο απφ ην λεξφ ην 1908. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ιίκλεο Windermere πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ιίκλε ηεο Αγγιίαο. Οη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο ηνπ  Gnosspelius λα πεηάμεη πξνζέιθπζαλ κεγάια πιήζε, αλ θαη ην 

αεξνζθάθνο δελ απνγεηψζεθε πνηέ θαη ρξεηάζηεθε εθ λένπ ζρεδηαζκφο ησλ πισηήξσλ 

ηνπ. Δλ ησ κεηαμχ ν Wakefield παξήγγεηιε έλα πδξνπιάλν παξφκνην κε ην ζρέδην ηνπ 

“1910 Fabre Hydravion”. Μέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, ηφζν ν Gnosspelier φζν θαη ν 

Wakefield είραλ αεξνζθάθε έηνηκα γηα απνγείσζε απφ ην λεξφ θαη πεξίκελαλ ηηο 

θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ πηήζε ηνπ πξψηνπ ήηαλ ζχληνκε, θαζψο ην 

αεξνζθάθνο ζπλεηξίβε ζην ιηκάλη. Ο πηιφηνο ηνπ Wakefield εθκεηαιιεπφκελνο έλαλ 

ειαθξχ βφξεην άλεκν, απνγεηψζεθε επηηπρψο θαη πέηαμε ζε χςνο 15 κέηξσλ κέρξη ην 

Ferry Nab, πνπ έθαλε κηα κεγάιε ζηξνθή θαη επέζηξεςε γηα κηα ηέιεηα πξνζγείσζε 

ζηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο. 

 

ηελ Διβεηία, ν Emile Taddeoli εμφπιηζε έλα “Dufaux 4 biplane” κε θνιπκβεηέο θαη 

απνγεηψζεθε κε επηηπρία ην 1912. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ην 

1913, έλα ειιεληθφ πδξνπιάλν ηχπνπ “Astra Hydravion” ζε κηα αλαγλψξηζε Σνπξθηθνχ 

ζηφινπ έξημε ηέζζεξηο βφκβεο. 

 

1.3.2 Θ δθμιουργία του κλάδου των υδροπλάνων  
 

Σν 1913, ε εθεκεξίδα Daily Mall έδηλε βξαβείν £10,000 γηα ηελ πξψηε ζπλερφκελε 

πηήζε πάλσ απφ ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ. χληνκα, ην πνζφ απηφ απμήζεθε κε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζσκαηείνπ “Women‟s Aerial League of Great Britain”. Ο Ακεξηθαλφο 

επηρεηξεκαηίαο Rodman Wanamaker δήισζε φηη ην βξαβείν πξέπεη λα πάεη ζε 

ακεξηθάληθν αεξνζθάθνο θαη αλέζεζε ζηελ εηαηξεία “Curtiss Aeroplane and Motor 

Company” λα ζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη έλα ζθάθνο ηθαλφ λα θάλεη ηελ πηήζε.  

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ “Flying Fish” απφ ηνλ Curtiss ην 1913, πνπ ήηαλ έλα 

πδξνπιάλν ηχπνπ “flying boat”, ηνλ έθεξε ζε επαθή κε ηνλ John Cyril Porte, έλαλ 

απφζηξαην Τπνινραγφ ηνπ Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ ηεο Αγγιίαο, ζρεδηαζηή αεξνζθαθψλ 
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θαη πηιφην δνθηκψλ πνπ επξφθεηην λα γίλεη έλαο ηζρπξφο πξσηνπφξνο ηεο Βξεηαληθήο 

αεξνπνξίαο. Αλαγλσξίδνληαο φηη ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα θαηαινγίδνληαλ ζε θαθή 

θαηαλφεζε ηνπ ρεηξηζκνχ θαη φρη ζηελ επαθή κε ην λεξφ, εζηίαζαλ ζηελ αλάπηπμε 

πξαθηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνλ ζθειεηφ ηνπ ζθάθνπο, ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη ην 

ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη. 

 

Σελ ίδηα επνρή, ε Βξεηαληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ζθαθψλ “J. Samuel White of Cowers” 

ζην Isle ηνπ Wright, ίδξπζε έλα λέν ηκήκα θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ θαη παξήγαγε έλα 

πδξνπιάλν ηχπνπ “flying boat” ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ παξνπζίαζε ηνπ έγηλε ην 

1913 ζην London Air Show ζηελ Οιπκπία. Σνλ ίδην ρξφλν, κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

λαππεγείνπ “N.A. Saunders” θαη ηεο εηαηξείαο “Sopwith Aviation” παξάγεη ην “Bat Boat”, 

έλα αεξνζθάθνο πνπ κπνξνχζε λα απνγεησζεί θαη λα πξνζγεησζεί θαη απφ ηελ μεξά 

θαη απφ ην λεξφ, ην ζεκεξηλφ ακθίβην αεξνζθάθνο. Σν “Bat Boat” νινθιήξσζε αξθεηέο 

πξνζγεηψζεηο ζε μεξά θαη ζάιαζζα θαη ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Mortimer Singer. Ήηαλ 

ην πξψην εμνινθιήξνπ Βξεηαληθφ αεξνζθάθνο ηθαλφ λα θάλεη έμη πηήζεηο κεη‟ 

επηζηξνθήο. Οη πηήζεηο απηέο ήηαλ  γηα απνζηάζεηο πάλσ απφ πέληε κίιηα ε θαζεκία, 

θαη ηηο έθαλε κέζα ζε πέληε ψξεο. 

 

ηελ Δπηηξνπή Wanamaker (ΖΠΑ), παίξλνληαο ππφςε ην κέρξη πξφηηλνο έξγν ηνπ 

Curtiss, αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηνπ “Model E” πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 

ησλ ΖΠΑ θαη είρε επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ζρεδίαζαλ έλα λέν αεξνζθάθνο ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Porte. Σν πξσηνπφξν ζε ζρεδηαζκφ αεξνζθάθνο, πνπ αξγφηεξα 

εμειίρζεθε ζε “Model H”, έκνηαδε κε ηα πξψηα “flying boats” ηνπ Curtiss αιιά ήηαλ πην 

κεγάιν, ψζηε λα ρσξάεη πεξηζζφηεξα θαχζηκα θαη λα κπνξεί λα θαιχςεη κηα απφζηαζε 

1.800 ρηιηνκέηξσλ. Σα ηξία κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζηεγάδνληαλ ζε έλαλ πιήξσο 

θιεηζηφ ζάιακν. 

 

ηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 1914, άξρηζαλ νη δνθηκέο γηα ην «Ακέξηθα». Ο Porte ήηαλ ν 

επηθεθαιήο πηιφηνο γηα ηηο δνθηκέο, ζηηο νπνίεο απνθαιχθζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο 

ζηνλ ζρεδηαζκφ, αθνχ νη κεραλέο ήηαλ ρακειφηεξεο δπλακηθφηεηαο θαη ζχληνκα 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηζρπξφηεξνπο θηλεηήξεο. Τπήξρε επίζεο ε ηάζε ε κχηε ηνπ 

αεξνζθάθνπο λα βπζίδεηαη φηαλ ε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα απμαλφηαλ θαηά ηελ 

ηξνρνδξφκεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ζην λεξφ. Σν θαηλφκελν απηφ δελ είρε εκθαληζηεί 

μαλά, δεδνκέλνπ φηη ζηα πξνεγνχκελα ζρέδηα ηνπ Curtiss δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ηφζν ηζρπξνί θηλεηήξεο νχηε κεγάια θνξηία θαπζίκσλ/εκπνξεπκάησλ θαη έηζη ήηαλ πην 

ειαθξηά ηα αεξνζθάθε.  
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Γηα λα αληηζηαζκίζεη απηφ ην απνηέιεζκα, ν Curtiss ηνπνζέηεζε πηεξχγηα ζηα 

ηνηρψκαηα ηεο πιψξεο γηα λα πξνζζέζεη πδξνδπλακηθή άλσζε, αιιά ζχληνκα ηα 

αληηθαηέζηεζε κε ζπφλζνξεο,  πνπ ήηαλ ππνβξχρηνη πισηήξεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο 

δπν πιεπξέο ηνπ θχηνπο. Απηφ ην είδνο ζπφλζνξα θαη ην θσληθφ, νδνλησηφ ζθάθνο, 

ήηαλ ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ “flying boat” γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Με ην πξφβιεκα λα έρεη ιπζεί, νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ ππεξαηιαληηθή 

πηήζε ζπλερίδνληαλ. Ζ 5ε Απγνχζηνπ ηνπ 1914 επηιέρζεθε ε κέξα πνπ ην «Ακέξηθα» 

ζα έθαλε ηελ πξψηε ππεξαηιαληηθή πηήζε κε ηνλ Porte θπβεξλήηε θαη ζπγθπβεξλήηε 

θαη κεραληθφ ηνλ George Hallet. Ζ πηήζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ αλ θαη ην 

αεξνζθάθνο είρε βξεζεί «βαξχ» θαηά ηελ απνγείσζε θαη ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξν 

ρψξν θαηά ηελ απνγείσζε ηνπ απφ φζν είρε ππνινγηζηεί. 

 

1.3.3 Πρϊτοσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ 
 

κσο ηα ζρέδηα ησλ Curtiss θαη Porte δηαθφπεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ 

Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ (Petrescu, R, Petrescu, F, 2012). Ο Porte επέζηξεςε ζηελ 

Αγγιία ζηηο 4 Απγνχζηνπ ηνπ 1914 γηα λα ππεξεηήζεη ζηελ αεξνπνξία ηνπ Βαζηιηθνχ 

Ναπηηθνχ. Χο Γηνηθεηήο Μνίξαο ηνπ αεξνζηαζκνχ ηνπ Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ ζην Hendon, 

ζχληνκα έπεηζε ην Ναπαξρείν γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αεξνζθαθψλ “flying boat” θαη ην 

1915 ηέζεθε επηθεθαιήο ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ γηα πδξνπιάλα (Seaplane 

Experimental Station) ζην Felixstowe. Ο Porte έπεηζε ην Ναπαξρείν λα επηηάμεη θαη 

αξγφηεξα λα αγνξάζεη ην «Ακέξηθα» θαη ην αδεξθηθφ ηνπ ζθάθνο απφ ηνλ Curtiss. ηελ 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε κηα εληνιή γηα δψδεθα παξφκνηα αεξνζθάθε, ην έλα ήηαλ “Model 

H-2”, ελψ ηα ππφινηπα έληεθα “Model H-4”. Σέζζεξα αεξνζθάθε “Model H-4” 

ζπλαξκνινγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία Saunders ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ια είραλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ «Ακέξηθα» θαη φια αλαθέξνληαλ σο «Ακέξηθα» ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ. Οη θηλεηήξεο ηνπ Curtiss πνπ ήηαλ 150 ίππνη αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ θηλεηήξεο “Rolls-Royce Falcon”, 250 ίππσλ. Σελ αξρηθή παξηίδα αθνινχζεζε κηα 

παξαγγειία γηα πελήληα επηπιένλ αεξνζθάθε (ηα «Ακέξηθα» έθηαζαλ ηα 64 ζπλνιηθά 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ). Δπίζεο, ν Porte απέθηεζε ηελ άδεηα απφ ηνλ Curtiss 

λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα πεηξακαηηζηεί κε ηα αεξνζθάθε ηνπ. 

 

ηα αεξνζθάθε “Curtiss Model H-4”, βξέζεθαλ ζχληνκα κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ: ήηαλ 

κηθξήο ηζρχνο, ηα θχηε ηνπο ήηαλ πνιχ αδχλακα γηα παξαηεηακέλεο επηρεηξήζεηο θαη 

είραλ θησρά ραξαθηεξηζηηθά ρεηξηζκνχ φηαλ βξίζθνληαλ ζην λεξφ ή θαηά ηελ 

απνγείσζε ηνπο. ην Felixstowe, ν Porte εμέιημε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ “flying boat” θαη 

αλέπηπζζε έλα πξαθηηθφ ζρέδην γηα ηνλ ζθειεηφ ηνπ ζθάθνπο κε ην δηαθξηηηθφ 
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“Felixstowe notch” (ε εγθνπή ηνπ Felixstowe). Σν πξψην ζρέδην ηνπ Porte πνπ 

εθαξκφζηεθε ζην Felixstowe ήηαλ ην “Felixstowe Porte Baby”, έλα κεγάιν “flying boat” 

κε ηξεηο θηλεηήξεο πνπ ηξνθνδνηνχηαλ απφ έλαλ θεληξηθφ νζεηήξα θαη δπν 

εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο “Rolls-Royce Eagle”. Ο Porte ηξνπνπνίεζε έλα αεξνζθάθνο 

“Model Ζ-4” κε έλα λέν ζθειεηφ ζθάθνπο, ηνπ νπνίνπ νη βειηησκέλεο πδξνδπλακηθέο 

ηνπ ηδηφηεηεο έθαλαλ ηελ ηξνρνδξφκεζε, ηελ απνγείσζε θαη ηελ πξνζγείσζε πνιχ πην 

πξαθηηθέο θαη ην νλφκαζε “Felixstowe F.1”. 

 

Ζ θαηλνηνκία ηνπ Porte κε ηελ “Felixstowe notch” επέηξεςε ζην ζθάθνο λα μεπεξάζεη 

ηελ αλαξξφθεζε απφ ην λεξφ πην γξήγνξα θαη λα απειεπζεξσζεί πην εχθνια γηα λα 

πεηάμεη. Απηφ έθαλε ην αεξνζθάθνο λα ιεηηνπξγεί κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη 

αμηνπηζηία. Ζ εληππσζηαθή αλαθάιπςε ηεο “Felixstowe notch” ζχληνκα ζα εμειηρζεί 

ζηε δηακφξθσζε ελφο «ζθαιηνχ», κε ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζθάθνπο 

ζην πίζσ κέξνο λα είλαη απφηνκα πην πάλσ απφ απηφ ηνπ κπξνζηηλνχ ηνπ κέξνπο, 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ήηαλ θνηλά θαη ζηα αεξνζθάθε ηχπνπ “flying boat”, αιιά θαη 

ζε “float planes”. Σν λέν αεξνζθάθνο ήηαλ αξθεηά κεγάιν γηα λα κεηαθέξεη επαξθή 

θαχζηκα πνπ ζα ηνπ επέηξεπαλ λα πεηάμεη κεγάιεο απνζηάζεηο, ελψ κπνξνχζε λα 

αγθπξνβνιήζεη παξάιιεια κε θάπνην πινίν θαη λα αλεθνδηαζηεί κε θαχζηκα. 

 

Ο Porte ζηελ ζπλέρεηα ζρεδίαζε έλαλ παξφκνην ζθειεηφ ζθάθνπο κε απηφλ ηνπ 

“Curtiss H-12 flying boat”, ν νπνίνο αλ θαη ήηαλ κεγαιχηεξνο θαη πην ηθαλφο απφ ηνπ 

κνληέινπ Ζ-4, είρε ηηο ίδηεο αδπλακίεο: αδχλακν ζθειεηφ θαη θαθφ ρεηξηζκφ ζην λεξφ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηνπ λένπ ζθειεηνχ απφ ηνλ Porte, κε ηα θηεξά ηνπ κνληέινπ Ζ-12 θαη κε 

κηα θαηλνχξγηα νπξά, καδί κε δπν θηλεηήξεο “Rolls-Royce Eagle”, νλνκάζηεθε 

“Felixstowe F.2”. Σν λέν αεξνζθάθνο πέηαμε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηνχιην ηνπ 1916 θαη 

απνδείρζεθε πνιχ αλψηεξν απφ απηφ ηνπ Curtiss πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε. 

Σν αεξνζθάθνο απηφ ζα κπεη ζηελ παξαγσγή σο ην “Felixstowe F.2A”, θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο αεξνζθάθνο πεξηπνιίαο, κε πεξίπνπ εθαηφ λα έρνπλ παξαρζεί σο 

ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μεηά ηνλ πφιεκν παξήρζεζαλ άιια 

εβδνκήληα αεξνζθάθε θαη αθνινχζεζαλ δπν “F.2C” πνπ ρηίζηεθαλ ζην Felixstowe. 

 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1917, ην πξψην πξσηφηππν αεξνζθάθνο “Felixstowe F.3” 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ πηήζε. Ήηαλ κεγαιχηεξν θαη πην βαξχ απφ ην 

πξνεγνχκελν κνληέιν, ην F.2, δίλνληάο ηνπ κεγαιχηεξν εχξνο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο πεξηζζφηεξνπ θνξηίνπ βνκβψλ, αιιά ζπλάκα ην αεξνζθάθνο είρε 

θησρφηεξε επθηλεζία. Πεξίπνπ εθαηφ “Felixstowe F.3” παξήρζεζαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ.  
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Σν “Felixstowe F.5” επξφθεηην λα ζπλδπάζεη ηα θαιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνεγνχκελσλ κνληέισλ F.2 θαη F.3 θαη ηνλ Μάην ηνπ 1918 πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

πξψηε ηνπ πηήζε. Σν κνληέιν απηφ έδεημε αλψηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα 

πξνεγνχκελα κνληέια. κσο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε παξαγσγή ηνπ, ε έθδνζε 

παξαγσγήο ηξνπνπνηήζεθε θαη έγηλε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ 

F.3, ε νπνία είρε ρακειφηεξε απφδνζε απφ ην κνληέιν F.2A θαη ην F.5. Σν ηειεπηαίν 

ζρέδην ηνπ Porte ήηαλ ην “Felixstowe Fury” ή αιιηψο “Porte Super-Baby” (PSB), έλα 

αεξνζθάθνο 38 κέηξσλ κε πέληε θηλεηήξεο. 

 

Σν Βαζηιηθφ Ναπηηθφ ρξεζηκνπνηνχζε εθηεηακέλα “flying boats “ ηχπνπ F2, F3 θαη F5 

γηα πεξηπνιίεο θαζψο θαη γηα αλαδήηεζε Γεξκαληθψλ ππνβξπρίσλ. ηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ 

1918, ηξία F.2A ελεπιάθεζαλ ζε αεξνκαρία κε δέθα Γεξκαληθά πδξνπιάλα θαη 

θαηέξξηςαλ επηβεβαησκέλα δχν απφ απηά ελψ ελδέρεηαη λα έξημαλ άιια ηέζζεξα, κε 

θακία απψιεηα.  

 

Ζ εηαηξεία “Curtiss Aeroplane and Motor Company” αλέπηπμε αλεμάξηεηα ηα ζρέδηα ηεο 

γηα ην κηθξφ αεξνζθάθνο “Model F”, γηα ην κεγαιχηεξν “Model K” (πνιιά απφ ηα νπνία 

πσιήζεθαλ ζηελ αεξνπνξία ηνπ Ρσζηθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ) θαη ην “Model C” γηα ην 

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ησλ ΖΠΑ. Ο Curtiss κεηαμχ άιισλ θαηαζθεχαζε ην “Felixstowe F.5” 

σο “Curtiss F5L”, βαζηζκέλν ζηνλ ηειηθφ ζθειεηφ ζθάθνπο ηνπ Porte θαη εμνπιηζκέλν 

κε θηλεηήξεο “American Liberty”.  

 

Δλ ησ κεηαμχ, ε εηαηξεία “Franco-British Aviation” (FBA) αλέπηπμε ζηαζεξά ηα 

πξσηνπνξηαθά ζρέδηα ηνπ François Denhaut ζε κηα ζεηξά πξαθηηθψλ πδξνπιάλσλ. Σα 

αεξνζθάθε απηά πνπ ήηαλ κηθξφηεξα απφ απηά ηνπ Felixstowe θαη ππεξέηεζαλ κε ηηο 

πκκαρηθέο Γπλάκεηο σο ζθάθε αλαγλψξηζεο ζηελ Βφξεηα Θάιαζζα, ηνλ Αηιαληηθφ θαη 

ηελ Μεζφγεην.  

 

Ζ εηαηξεία “Aeromarine Plane and Motor Company” πνπ ίδξπζε ν Inglis Uppercu ην 

1914, θαηαζθεχαζε θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα πδξνπιάλα εθείλεο ηεο επνρήο ζην 

Keyport θαη ην New Jersey ησλ ΖΠΑ. Σν 1917, θαηαζθεχαζε ην “Aeromarine Flying 

Boat” ην νπνίν πέξα απφ ην ηαρπδξνκείν, κεηέθεξε επηβάηεο απφ ηελ Φιφξηληα, ζηηο 

Μπαράκεο θαη ηελ Κνχβα.    

 

Ζ Γεξκαληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο αεξνζθαθψλ “ Hansa-Brandenburg” άξρηζε λα 

θαηαζθεπάδεη “flying boats” ην 1916 κε ην κνληέιν “ Hansa-Brandenburg GW”, ελψ ε 
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Απζηξν-Οπγγξηθή εηαηξεία “ Lohner-Werke” θαηαζθεχαζε ην πξψην πδξνπιάλν ην 

1914, ην “Lohner E”, θαη ην 1915 ην κνληέιν “Lohner L”. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ αξγφηεξα 

αληηγξάθηεθε απφ ηελ ηηαιηθή εηαηξεία “Macchi” θαη ην αεξνζθάθνο νλνκάζηεθε 

“Macchi L.1”. 

 

1.3.4 Θ περίοδοσ μεταξφ των δυο παγκοςμίων πολζμων 
 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1919, κεηά ην πέξαο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Αγγιηθή 

εηαηξεία “Supermarine” μεθίλεζε ηελ πξψηε ηαθηηθή πηήζε παγθνζκίσο, απφ ην 

ανπζάκπηνλ ζηελ Υάβξε ηεο Γαιιίαο, αιιά δελ δηήξθεζε γηα  πνιχ. Σν πξψην 

αεξνζθάθνο πνπ πέηαμε πάλσ απφ ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ ήηαλ έλα “Curtiss NC-4”, ην 

1919. 

 

Σν 1923 θαζηεξψζεθε  ε πξψηε εκπνξηθή πηήζε κε “flying boat” απφ ην ανπζάκπηνλ 

ζηα λεζηά ηεο Μάγρεο. Ζ Βξεηαληθή αεξνπνξηθή βηνκεραλία ήηαλ ζε πιήξε αλάπηπμε. 

Ζ θπβέξλεζε απνθάζηζε φηη ε θξαηηθνπνίεζε ήηαλ αλαγθαία θαη ζπγρψλεςε πέληε 

αεξνπνξηθέο ζε κηα, ηελ “Imperial Airways of London” (IAL). Ζ εηαηξεία παξείρε “flying 

boats” γηα ηελ κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ Αγγιίαο θαη Ννηίνπ 

Αθξηθήο κε ηελ ρξήζε αεξνζθαθψλ φπσο ην “ Short S.8 Calcutta”. Σν 1928, ηέζζεξα 

“Supermarine Southampton flying boats” ηεο πηήζεο “RAF Far East” πξνζγεηψζεθαλ 

ζηελ Μειβνχξλε ηεο Απζηξαιίαο. Ζ πηήζε ήηαλ απφδεημε φηη ηα “flying boats” είραλ 

εμειηρζεί ζε αμηφπηζην κέζν κεηαθνξάο γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1930 μεθίλεζαλ νη ηαθηηθέο πηήζεηο κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξψπεο. Σα 

αεξνζθάθε ήηαλ “flying boats” θαη άλνημαλ λένπο δξφκνπο γηα ηαμίδηα ζηελ Νφηηα 

Ακεξηθή, Αθξηθή θαη Αζία. ε πεξηνρέο πνπ δελ ππήξραλ αεξνδξφκηα, ηα πδξνπιάλα 

κπνξνχζαλ λα πξνζγεησζνχλ ζε έλα κηθξφ λεζί, ζε κηα ιίκλε, έλαλ πνηακφ ή ζε 

ζηαζκνχο γηα αλεθνδηαζκφ θαπζίκσλ θαη πξνκεζεηψλ. Σν αεξνζθάθνο “Pan Am 

Boeing 314 Clipper” έθαλε πξνζηηνχο ζηνπο επηβάηεο εμσηηθνχο πξννξηζκνχο φπσο ε 

Άπσ Αλαηνιή. 

 

Μέρξη ην 1931, ην ηαρπδξνκείν απφ ηελ Απζηξαιία έθηαλε ζηελ Αγγιία  κφιηο ζε 16 

κέξεο, πνπ ήηαλ ν κηζφο ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ έλα πινίν γηα λα δηαλχζεη απηή ηελ 

απφζηαζε. ην έηνο απηφ, θαη ζηηο δχν ρψξεο έγηλαλ δηαγσληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ ψζηε 

λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο πηήζεηο επηβαηψλ θαη αιιεινγξαθίαο κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ 

ηεο Απηνθξαηνξίαο, πνπ κε θνηλή πξνζθνξά πέηπραλ νη εηαηξείεο Qantas θαη IAL. Ζ 

λέα εηαηξεία πνπ δεκηνπξγήζεθε νλνκάζηεθε “Qantas Empire Airways”. Ζ πηήζε είρε 



18 
 

δηάξθεηα δέθα εκεξψλ κεηαμχ Rose Bay (θνληά ζην χδλευ) θαη ανπζάκπηνλ θαη είρε 

ηφζε επηηπρία πνπ ν ρψξνο ησλ απνζθεπψλ δελ ρσξνχζε ηνλ φγθν ηεο 

αιιεινγξαθίαο. Σελ ιχζε ζην πξφβιεκα έδσζε ε Βξεηαληθή θπβέξλεζε, ε νπνία ην 

1933 δήηεζε απφ ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία αεξνζθαθψλ “Short Brothers”  λα 

ζρεδηάζεη έλα λέν κεγάιν αεξνζθάθνο κεγάινπ βειελεθνχο γηα ρξήζε απφ ηελ IAL. Ζ 

Qantas, σο ζπλέηαηξνο ηεο εηαηξείαο “Qantas Empire Airways”, ζπκθψλεζε ζηελ 

πξσηνβνπιία θαη δεζκεχηεθε λα αγνξάζεη έμη απφ ηα θαηλνχξγηα “Short S23”, κνληέινπ 

“C class” ή “Empire” πνπ ήηαλ “flying boats”. 

 

Ζ γξήγνξε παξάδνζε ηεο αιιεινγξαθίαο, δεκηνχξγεζε κεγάιν αληαγσληζκφ θαη 

νξηζκέλα θαηλνηφκα ζρέδηα. Έλα απφ απηά ήηαλ ην “Maia and Mercury” ηεο εηαηξείαο 

“Short Empire” πνπ είρε παξάμελε εκθάληζε. Σν “Mercury” (κεηαθξάδεηαη σο Δξκήο, ν 

θηεξσηφο αγγειηνθφξνο) , έλα “float plane” κε ηέζζεξεηο θηλεηήξεο, ήηαλ ηνπνζεηεκέλν 

πάλσ ζην “Maia”, έλα ηξνπνπνηεκέλν “flying boat” ηεο Short Empire. Σν “Maia” 

απνγεηψζεθε κεηαθέξνληαο ην “Mercury”, πνπ ήηαλ θνξησκέλν κε θαχζηκα, ην βάξνο 

ησλ νπνίσλ δελ ηνπ επέηξεπαλ θαλνληθά λα απνγεησζεί. Απηφ επέηξεςε ζην “Mercury” 

λα κεηαθέξεη ηελ αιιεινγξαθία θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα θαχζηκα γηα έλα άκεζν 

ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη. κσο, απηφ είρε πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα δηφηη ην αεξνζθάθνο 

επέζηξεςε πίζσ πάλσ ζε έλα πινίν. 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1930, ν Sir Alan Cobham επηλφεζε κηα κέζνδν αλεθνδηαζκνχ ελ 

πηήζεη. Πεηψληαο ζηνλ αέξα, ηα αεξνζθάθε “Short Empire” κπνξνχζαλ λα 

εθνδηαζηνχλ κε πεξηζζφηεξα θαχζηκα απφ φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνγεησζνχλ. Σα 

πδξνπιάλα πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο ππεξαηιαληηθέο πηήζεηο αλεθνδηάδνληαλ πάλσ 

απφ ηελ Ηξιαλδία, ζην ιηκάλη ηνπ ρσξηνχ Foynes θαη κε ηα επηπιένλ θαχζηκα 

κπνξνχζαλ λα νινθιεξψζνπλ απεπζείαο ηελ ππεξαηιαληηθή πηήζε. 

 

Σν Γεξκαληθφ πδξνπιάλν “Dornier Do-X” ήηαλ έλα δηαθνξεηηθφ “flying boat” απφ απηά 

πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ. Δίρε πξνεμνρέο ζηελ 

άηξαθην, πνπ έκνηαδαλ κε θηεξά θαη νλνκάδνληαλ ζπφλζνξεο, γηα λα ην 

ζηαζεξνπνηνχλ ζην λεξφ ρσξίο λα έρεη αλάγθε εμσιέκβηνπο πισηήξεο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζηα θηεξά. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, ήηαλ κηα θαηλνηνκία ηνπ Claudius 

Dornier θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην κνληέιν ηνπ “Dornier 

Rs.I”, έλα ηεξάζηην “flying boat”, θαη ην ηειεηνπνίεζε ζην “Dornier Wal” ην 1924. Σν 

ηεξάζηην “Dornier Do X” είρε δψδεθα θηλεηήξεο θαη κπνξνχζε λα κεηαθέξεη 170 

επηβάηεο. Σν 1929 δηέζρηζε ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ αθνινπζψληαο έλαλ έκκεζν δξφκν 

γηα λα θηάζεη ζηελ Ακεξηθή. Ήηαλ ην κεγαιχηεξν πδξνπιάλν ηεο επνρήο ηνπ, αλ θαη 
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είρε πνιιά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. Μφλν ηξία θαηαζθεπάζηεθαλ, κε δηαθνξεηηθνχο 

θηλεηήξεο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε έιιεηςε δχλακεο. Γχν απφ απηά πνπιήζεθαλ ζηελ 

Ηηαιία. 

 

 

1.3.5 Δεφτεροσ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ 
 

Καηά ην μέζπαζκα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε ζηξαηησηηθή αμία ησλ 

πδξνπιάλσλ ήηαλ ζαθψο αλαγλσξηζκέλε θαη θάζε ρψξα πνπ ζπλφξεπε κε λεξφ ηα 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο (Petrescu, R, Petrescu, F, 2012). Σα 

πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα αλζππνβξπρηαθέο πεξηπνιίεο, γηα δηάζσζε 

επηδψλησλ απφ ηνλ αέξα ζηελ ζάιαζζα θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ πνιεκηθψλ πινίσλ. 

Αεξνζθάθε φπσο ηα “PBM Mariner”, “PBY Catalina”, “Short Sunderland” θαη 

“Grumman Goose” είραλ αλαθηεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο αληρλεπηηθά αεξνζθάθε 

πάλσ απφ ηνλ Δηξεληθφ θαη ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ. Δπίζεο βχζηζαλ πνιιά ππνβξχρηα 

θαη εληφπηζαλ πνιιά ερζξηθά πινία. Σνλ Μάην ηνπ 1941 έλα “ PBY Catalina” 

αλαθάιπςε ζηελ Βφξεηα Ηξιαλδία ην Γεξκαληθφ ζσξεθηφ “Bismarck”. Σν κεγαιχηεξν 

πδξνπιάλν ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ην “Blohm & Voss BV 238”, έλα “flying boat”, πνπ ήηαλ 

ην βαξχηεξν αεξνζθάθνο πνπ πέηαμε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Ήηαλ επίζεο ην κεγαιχηεξν αεξνζθάθνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη πέηαμε 

απφ θάπνηα ρψξα ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα. 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1939, ε εηαηξεία IAL αλαδηαξζξψζεθε ζε ηξεηο μερσξηζηέο εηαηξείεο, 

ηελ “British European Airways”, ηελ “British Overseas Airways Corporation” (BOAC) θαη 

ηελ “British South American Airways” (ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ BOAC ην 1949). 

Δπίζεκα ε αιιαγή απηή έιαβε ρψξα ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 1940. Ζ εηαηξεία BOAC θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζπλέρηζε ηηο πηήζεηο κε “flying boats” απφ ην ιίγν πην 

αζθαιέο Poole Harbor, ελψ ην 1947 επέζηξεςε ζην ανπζάκπηνλ. ηαλ ε Ηηαιία 

κπήθε ζηνλ πφιεκν ην 1940, ε Μεζφγεηνο έθιεηζε γηα ηα πκκαρηθά αεξνζθάθε θαη νη 

εηαηξείεο BOAC θαη Qantas πεηνχζαλ κέζσ ηνπ “Horseshoe Route” γηα λα πάλε 

χδλευ ρξεζηκνπνηψληαο “flying boats” ηεο εηαηξείαο “Short Empire”. 

 

Ζ εηαηξεία Martin παξήγαγε ην πξσηφηππν αεξνζθάθνο “XPB2M Mars” βαζηζκέλν ζην 

δηθφ ηεο “PBM Mariner” πνπ ήηαλ έλα βνκβαξδηζηηθφ αεξνζθάθνο πεξηπνιίαο. Οη 

πξψηεο δνθηκαζηηθέο πηήζεηο έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηνπ 1941 θαη ηνπ 1943. Σν 

αεξνζθάθνο απηφ, κεηαηξάπεθε απφ ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ησλ ΖΠΑ ζε αεξνζθάθνο 

κεηαθνξάο θαη νλνκάζηεθε “XPB2M-1R”. Ζ ηθαλνπνίεζε ήηαλ κεγάιε θαη ην Πνιεκηθφ 
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Ναπηηθφ παξήγγεηιε αθφκε είθνζη ηξνπνπνηεκέλα αεξνζθάθε “JRM-1 Mars”. Σν 

πξψην, πνπ νλνκάζηεθε “Hawaii Mars”, παξαδφζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945. κσο ην 

Πνιεκηθφ Ναπηηθφ κείσζε ηελ παξαγγειία ηνπ φηαλ ν πφιεκνο έθηαλε ζην ηέινο ηνπ θαη 

αγφξαζε ηειηθά κφλν πέληε απφ ηα είθνζη αεξνζθάθε. Σν ηειεπηαίν αεξνζθάθνο 

παξαδφζεθε ην 1947. 

1.3.6 Μεταπολεμικι περίοδοσ 
 

Μεηά ην πέξαο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε ρξήζε ησλ πδξνπιάλσλ 

κεηψζεθε αηζζεηά γηα δηαθφξνπο ιφγνπο. Ζ ηθαλφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ λα 

πξνζγεηψλνληαη ζην λεξφ έπαςε λα είλαη πιενλέθηεκα. Ο ιφγνο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηνπ κήθνπο ησλ ρεξζαίσλ αεξνδηαδξφκσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Δπηπξφζζεηα, απμήζεθε ε ηαρχηεηα θαη ην εχξνο ησλ ρεξζαίσλ 

αεξνζθαθψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πδξνπιάλσλ γηα ηηο εκπνξηθέο πηήζεηο. Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο ηνπο δηαθηλδχλεπε ηελ 

αεξνδπλακηθή ηνπο απφδνζε θαη κείσλε ηελ ηαρχηεηα ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απνγεησζνχλ θαη λα πξνζγεησζνχλ ζην λεξφ. 

 

Σν ακεξηθαληθφ αεξνζθάθνο “Hughes H-4 Hercules”, θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ήηαλ αηζζεηά κεγαιχηεξν απφ ην “BV 238”, αιιά δελ πέηαμε 

κέρξη ην 1947. Σνπ δφζεθε ην παξαηζνχθιη “Spruce Goose”, δχγηδε 180 ηφλνπο θαη 

ήηαλ ην κεγαιχηεξν “flying boat” πνπ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ. Ο Hughes κέζσ 

αθξνάζεσλ ζηελ Γεξνπζία δήηεζε θξαηηθά θνλδχιηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, φκσο νη 

πεξηθνπέο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κεηά ηνλ πφιεκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απφθαζε λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ππεξαηιαληηθέο πηήζεηο, ην άθεζαλ ρσξίο 

αληηθείκελν. 

 

Σν 1944, ε Βαζηιηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ελφο κηθξνχ “flying 

boat” κε θηλεηήξα αεξηψζεζεο (jet-powered) θαη ηελ πξφζεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο 

έλα αεξνζθάθνο αεξάκπλαο ζηνλ Δηξεληθφ, φπνπ ε ζρεηηθά ήξεκε ζάιαζζα έθαλε 

εχθνιε ηελ ρξήζε πδξνπιάλσλ. Με ηνλ θηλεηήξα αεξηψζεζεο, ην αεξνζθάθνο 

κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κε ζθειεηφ ζθάθνπο αληί λα γίλεη “float plane”. Σν  πξσηφηππν 

αεξνζθάθνο “Saunders-Roe SR.A/1” πέηαμε γηα πξψηε θνξά ην 1947 θαη ε πηήζε ηνπ 

ήηαλ ζρεηηθά επηηπρήο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ. Χζηφζν, κε ην 

πέξαο ηνπ πνιέκνπ ηα ρεξζαία αεξνζθάθε εμειίζζνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαη ε 

αλάγθε γηα ην πδξνπιάλν απηφ  εμαθαλίζηεθε. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Απνθιεηζκνχ ηνπ Βεξνιίλνπ, πνπ ήηαλ ε πξψηε δηεζλήο θξίζε 

ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη δηήξθεζε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1948 κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1949, δέθα αεξνζθάθε “Sunderland” θαη δχν “Hythe” ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ζην απνκνλσκέλν Βεξνιίλν. Σα αεξνζθάθε “Sunderland” 

κεηέθεξαλ θπξίσο αιάηη κε ζνβαξφ ξίζθν ζε πεξίπησζε δηαξξνήο. Δπίζεο ηξία 

αεξνζθάθε ηχπνπ “flying boat” ηεο εηαηξείαο Aquila ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη απηή ήηαλ ε κνλαδηθή επηρεηξεζηαθή ρξήζε πδξνπιάλσλ πνπ 

έιαβε πνηέ ρψξα ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. 

Σν Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ησλ ΖΠΑ ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηεί πδξνπιάλα, θπξίσο ην 

“Martin P5M”, κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ Βξεηαληθή εηαηξεία BOAC 

ζηακάηεζε ηηο πηήζεηο κε πδξνπιάλα απφ ην ανπζάκπηνλ ην 1950. ε αληίζεζε, ε 

εηαηξεία Aquila ηδξχζεθε ην 1948 γηα λα εμππεξεηήζεη πξννξηζκνχο πνπ ήηαλ αθφκα 

αδχλαηνη γηα ηα ρεξζαία αεξνζθάθε. Ζ ελ ιφγν εηαηξεία ρξεζηκνπνηνχζε αεξνζθάθε 

“Short S.25” θαη “Short S.45” πνπ ήηαλ “flying boats” γηα πηήζεηο απφ ην ανπζάκπηνλ 

πξνο ηηο πεξηνρέο Μαδέξα, Λαο Πάικαο, Ληζαβφλα, Σδέξζευ, Μαγηφξθα, Μαζζαιία, 

Κάπξη, Γέλνβα, Μνληξέ θαη άληα Μαξγαξίηα. Απφ ην 1950 έσο ην 1957 ε εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηνχζε πηήζεηο απφ ανπζάκπηνλ πξνο Δδηκβνχξγν θαη Γιαζθψβε. 

Δπίζεο ηα αεξνζθάθε ηεο Aquila λαπιψλνληαλ γηα πηήζεηο “one way”, ζπλήζσο γηα 

αλάπηπμε ζηξαηεπκάησλ εθεί πνπ δελ ππήξραλ ηαθηηθέο πηήζεηο ή ππήξραλ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο. Ζ εηαηξεία δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 1958. 

 

Σν ηερλνινγηθά πξνεγκέλν “Saunders-Roe Princess” πέηαμε γηα πξψηε θνξά ην 1952. 

Παξφιν πνπ ζεσξήζεθε ην απνθνξχθσκα ζηελ αλάπηπμε ησλ αεξνζθαθψλ ηχπνπ 

“flying boat” θαλέλα πδξνπιάλν δελ πσιήζεθε αλ θαη ε εηαηξεία Aquila θέξεηαη φηη 

πξνζπάζεζε λα αγνξάζεη έλα. Απφ ηα ηξία αεξνζθάθε πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ δχν δελ 

πέηαμαλ πνηέ, ελψ φια δηαιχζεθαλ ην 1967.  

 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1990, ν Πηιφηνο Tom Casey νινθιήξσζε ηνλ πξψην γχξσ ηνπ 

θφζκνπ κε έλα πδξνπιάλν ηχπνπ “float plane” θαη κφλν κε πξνζγεηψζεηο ζην λεξφ. Σν 

αεξνζθάθνο ήηαλ έλα “Cessna 206” κε φλνκα “Liberty II”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Θεωρθτικι προςζγγιςθ   
 

 

ην παξψλ θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο λφκνπο πξνζθνξά θαη δήηεζεο, ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο αλαιχνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαζψο 

θαη νη ζπλαξηήζεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο κε πδξνπιάλα.  

 

 

2.1 Ηιτθςθ μεταφορικϊν υπθρεςιϊν 
 

2.1.1 Ιδιότθτεσ ηιτθςθσ για μεταφορικζσ υπθρεςίεσ  
 

a) Ζ δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο είλαη παξάγσγνο δήηεζε, δειαδή 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη. Ζ κεηαθνξά 

επηβαηψλ απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν είλαη απαξαίηεηε φηαλ ν επηβάηεο 

επηζπκεί λα κεηαβεί ζην κέξνο απηφ γηα επηρεηξεκαηηθνχο, επηζηεκνληθνχο θαη 

ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. Άξα ε δήηεζε γηα κεηαθνξέο είλαη ζεκαληηθφ κέξνο κηαο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ρσξίο εθείλε δελ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία απηή. Ζ δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο 

θαιχπηεη ην γεσγξαθηθφ θελφ πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο απφζηαζεο δχν πεξηνρψλ 

θαη ην ρξνληθφ θελφ, δηφηη θάπνηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη θάπνηα 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη δπλαηφλ λα κελ δεηνχληαη θάπνηα άιιε.   

b) Ζ δήηεζε ζηνλ κεηαθνξηθφ ηνκέα έρεη ζπιινγηθφ ραξαθηήξα, δειαδή ε δήηεζε 

γηα έλα αγαζφ ή κηα νκάδα αγαζψλ αθνξά έλα ζχλνιν νκνεηδψλ θνξηίσλ θάησ 

απφ νπνηαδήπνηε κνξθή. Άξα γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ αχμεζε ή κείσζε ησλ 

επηβαηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ  απφ έλα γεσγξαθηθφ ζεκείν ζε έλα άιιν πξέπεη λα 

ηνπο ηαμηλνκνχκε αλαγθαζηηθά ζε νκάδεο φπσο ηνπξίζηεο, επηρεηξεκαηίεο, 

καζεηέο θ.α. (ακπξάθνο, 2001, ζει.58). 

 

2.1.2 Νόμοσ τθσ ηιτθςθσ  
 

Γηα λα νξίζνπκε ηελ αηνκηθή δήηεζε πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ λφκν ηεο δήηεζεο: 

«Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ινηπνί παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί, ceteris 

paribus, φηαλ ε ηηκή ελφο αγαζνχ απμάλεηαη, ε δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ κεηψλεηαη» 
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(Mankiw,2001, ζει.149). Ζ δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη ε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ πνπ νη 

αγνξαζηέο ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ. Άξα ε ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο ελφο 

αγαζνχ ή ππεξεζίαο είλαη θζίλνπζα θαη έρεη ηελ κνξθή: 

 

qA,j = fj (PA) 

φπνπ qA,j ε δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ Α απφ ηνλ θαηαλαισηή j θαη PA ε ηηκή ηνπ 

πξντφληνο.  

 

Αγνξαία δήηεζε είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ αηνκηθψλ δεηήζεσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

αγαζφ ή ππεξεζία. πσο θαη ε αηνκηθή, έηζη θαη ε αγνξαία ή ζπλνιηθή δήηεζε είλαη 

θζίλνπζα. ηελ ζπλέρεηα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δήηεζε ζα ελλννχκε ηελ αγνξαία 

δήηεζε. Μαζεκαηηθά ε αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο έρεη ηελ κνξθή: 

 

QA = q1 + q2 +…+qN 

QA = f1 (PA) + f2 (PA) +…+ fN (PA) 

QA = F(PA) 

πνπ QA ε αγνξαία δήηεζε ηνπ αγαζνχ Α απφ Ν θαηαλαισηέο θαη PA ε ηηκή ηνπ. 

 

2.1.3 Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ ηιτθςθσ  
 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ν λφκνο ηεο δήηεζεο είλαη φηη  πξέπεη λα 

κεηαβάιιεηαη κφλν έλαο παξάγνληαο (Ceteris paribus) θάζε θνξά. Δθηφο απφ ηελ ηηκή 

ελφο αγαζνχ ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δεηνχκελε 

πνζφηεηα ηνπ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη φινη νη πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

δήηεζεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο (ακπξάθνο, 2001, ζει.61):   

a) Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ή λαχινπ. πσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, κηα αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ή λαχινπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο γηα 

κεηαθνξέο. 

b) Ζ ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ κηαο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ κεηαθνξηθή ππεξεζία ε χπαξμε ππνθαηάζηαησλ ππεξεζηψλ θαζψο εάλ 

απμήζνπκε ηελ ηηκή ηεο ππεξεζίαο ζα κεησζεί ε δήηεζε γηα ηελ ππεξεζία απηή 

θαη ζα απμεζεί γηα ηελ ππνθαηάζηαηε.  

c) Πξνηηκήζεηο θαη ηάζεηο. Δπεηδή ε δήηεζε γηα κεηαθνξέο είλαη παξάγσγνο 

δήηεζε, απηφο ν πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο δελ είλαη ζεκαληηθφο θαζψο ε 

δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζθνπφ πνπ ηαμηδεχεη 

θαλείο. 
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d) Δπίπεδν θαη δηαλνκή εηζνδήκαηνο. Ζ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα θαλνληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ελψ ζε κείσζε 

φηαλ ην αγαζφ είλαη θαηψηεξν (Mankiw, 2001, ζει.149). Ζ κεηαβνιή ηεο 

δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο επεξεάδεη ηελ δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο 

φηαλ ε αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηθξή, ελψ δελ 

επεξεάδεη φηαλ είλαη κεγάιε. 

e) Ο πιεζπζκφο. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ φπσο είλαη πξνθαλέο νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο. κσο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θπξίσο ζηελ Γχζε είλαη θαη 

ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ γελλήζεσλ. Οη λένη κεηαθηλνχληαη πην πνιχ, αιιά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλεο κεηαθνξέο ψζηε θαη 

νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ άλεηα. Σέινο, ε ηάζε γηα 

βνήζεηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη εκθαλήο ζηα αλαπηπγκέλα θξάηε. 

f) Πνηφηεηα κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Ζ έλλνηα απηή είλαη ζχλζεηε γηαηί ηα ζηνηρεία 

δηαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Γεληθά ζηνηρεία ζηελ 

κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ είλαη: 

 Ζ αζθάιεηα 

 Ζ ηαρχηεηα 

 Ζ ζπλέπεηα-ππεπζπλφηεηα 

 Ζ αθξίβεηα ζηελ ψξα 

 Ζ επθηλεζία 

πγθεθξηκέλα, ε πνηφηεηα ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο επηβαηψλ εμαξηάηαη απφ: 

 Σηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο (άλεζε, εμππεξέηεζε, πεξηβάιινλ) 

 Σν ρξφλν ηεο δηαδξνκήο 

 Σελ αμηνπηζηία ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο (ψξα αλαρψξεζεο-άθημεο) 

 Σελ αζθάιεηα 

 Σελ επθακςία ζηελ επηινγή ψξαο αλαρψξεζεο-άθημεο 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φζν πςειφηεξε είλαη ε πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο ηφζν ζα απμάλεηαη ε δήηεζε γηα απηήλ. 

 

Ηδηαηηέξα γηα ηελ δήηεζε αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Λατλν Ησάλλε 

(1999), άιινη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε γηα 

αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο είλαη: 

1. Ζ ηηκή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, δειαδή ην πξντφλ ή 

ππεξεζία πνπ θαηαλαιψλεηαη καδί κε ηελ αεξνπνξηθή ππεξεζία. Σέηνηα 
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πξντφληα θαη ππεξεζίεο είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν επηβάηεο 

απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην πνπ ζπλππνινγίδνληαη απφ ηνλ επηβάηε ζηελ 

ηειηθή ηηκή ηεο κεηαθνξάο. 

2. Οη πξνβιέςεηο ηνπ θαηαλαισηή. Δάλ ν επηβάηεο ζεσξεί φηη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ 

ζα απμεζεί ηφηε ζα επηζπεχζεη λα ην αγνξάζεη.    

3. Ζ θαηαλαισηηθή πίζηε, πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ δήηεζε αθνχ ν επηβάηεο 

κπνξεί λα αγνξάζεη ην επηζπκεηφ πξντφλ αθφκα θαη αλ δελ δηαζέηεη εθείλε ηελ 

ζηηγκή ην απαηηνχκελν εηζφδεκα φπσο είλαη ε θξάηεζε κηαο ζέζεο κέζσ 

πηζησηηθήο θάξηαο. 

4. Ζ θνηλσληθή ηάμε. Ο θαηαλαισηήο πνπ έρεη κεγαιχηεξε πεξηνπζία αηζζάλεηαη 

πην αζθαιήο θαη έηζη δαπαλά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ζε 

αεξνπνξηθά ηαμίδηα. 

 

2.1.4 υνάρτθςθ τθσ ηιτθςθσ μεταφορικϊν υπθρεςιϊν 
 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

φηη θάπνηνη απφ απηνχο δελ πνζνηηθνπνηνχληαη, ε ζπλάξηεζε δήηεζεο κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ ιακβάλεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

Da = f (Pa, Pb,…, Pn, n, y) 

πνπ Da ε δήηεζε γηα κηα κεηαθνξηθή ππεξεζία, Pa ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο, Pb,…, Pn νη 

ηηκέο ησλ ππνθαηάζηαησλ ηεο ππεξεζίαο, n ν πιεζπζκφο θαη y ην θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα ηεο αγνξάο πνπ καο ελδηαθέξεη (ακπξάθνο, 2001, ζει.71). 

 

χκθσλα κε ηνλ Λατλν (1999) ε ζπλάξηεζε δήηεζεο γηα αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

Q(x) = f ( PX, PS, PC , Y, N, S, L, F, C, G) 

πνπ Q(x) ε δεηνχκελε πνζφηεηα, PX ε ηηκή ηνπ πξντφληνο, PS ε ηηκή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, PC ε ηηκή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ, Y ην εζληθφ 

εηζφδεκα, N ν πιεζπζκφο, S νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, L ε θνηλσληθή ηάμε, F 

νη πξνβιέςεηο ηνπ θαηαλαισηή, C ε θαηαλαισηηθή πίζηε θαη G ε πνηφηεηα ηνπ αγαζνχ. 

 

2.1.5 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι 
 

Διαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή νξίδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο σο πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηηκήο (ceteris paribus). 
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ED =  =  

 

2.1.6 Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ το ειςόδθμα 
 

Διαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ην εηζφδεκα νξίδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο σο πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο (ceteris 

paribus). 

ED =  =  

 

2.1.7 ταυροειδισ ελαςτικότθτα 
 

ηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

ελφο αγαζνχ σο πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο ππνθαηάζηαηνπ ή 

ζπκπιεξσκαηηθνχ αγαζνχ (ceteris paribus). 

Δρ,ς =  =  

 

Ζ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, δηαθέξεη ζηε βξαρπρξφληα θαη ηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν. Οη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη νη πειάηεο ηνπο, καθξνρξφληα 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηηκψλ θαη γηα απηφ ε 

αγνξά εκθαλίδεη κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα καθξνπξφζεζκα. Παξφια απηά, κηα μαθληθή 

αιιαγή ησλ ηηκψλ, κπνξεί θαη βξαρππξφζεζκα λα κεηαβάιεη ηε δήηεζε. Έηζη, πέξα 

απφ ηνλ παξάγνληα ηηκή θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο επεξεάδεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο 

δήηεζεο ζηηο κεηαθηλήζεηο.  

 

2.1.8 Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ ηιτθςθσ και ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ για τα 

υδροπλάνα 
 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δήηεζεο γηα κεηαθνξέο κε 

πδξνπιάλν γηα ηνπο αιινδαπνχο ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ ην λεζί ηεο Μπθφλνπ είλαη 

νη εμήο: 

I. Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο ηαθηηθήο πηήζεο κε πδξνπιάλν απφ έλαλ πξννξηζκφ 

ζε θάπνηνλ άιιν (Αζήλα- Μχθνλνο).  
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II. Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ ππνθαηάζηαησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ. Οη 

επηινγέο πνπ έρεη έλαο ηαμηδηψηεο γηα λα κεηαβεί απφ ηελ Αζήλα ζηελ Μχθνλν 

είλαη κε αεξνπιάλν απφ ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, κε γξήγνξν 

πινίν ή κε πινίν ηεο γξακκήο απφ ηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Ραθήλαο. Οη 

ηηκέο πνπ ζα ζέζνπλ νη εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθέο πξνο ηηο ππάξρνπζεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. 

III. Πξνηηκήζεηο θαη ηάζεηο. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε δήηεζε γηα 

κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο είλαη παξάγσγνο δήηεζε, εμαξηάηαη δειαδή απφ ηνλ 

ιφγν πνπ θαλείο ηαμηδεχεη. χκθσλα κε ην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο, 

ε άθημε ηνπξηζηψλ ζηελ ρψξα καο ζα ζπλερίζεη λα έρεη απμεηηθφ ξπζκφ (3% κε 

4%) πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ζα απμάλεηαη 

καδί. Δπίζεο, ε Μχθνλνο απνηειεί ηνλ πην δεκνθηιή πξννξηζκφ ζηελ Διιάδα.  

IV. Δπίπεδν θαη δηαλνκή εηζνδήκαηνο. Ζ κεηαθνξά κε πδξνπιάλν ζεσξείηαη 

θαλνληθφ πξντφλ. Ζ Μχθνλνο απεπζχλεηαη ζε ηνπξίζηεο κε πςειφ εηζφδεκα θαη 

πςειή θαηά θεθαιήλ δαπάλε άξα ε δήηεζε γηα απηφ ην θαλνληθφ πξντφλ 

αλακέλεηαη λα είλαη πςειή.  

V. Πιεζπζκφο. Σνπξίζηεο, εγρψξηνη θαη αιινδαπνί, εξγαδφκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο 

θαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο Μπθφλνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ ηνλ 

πιεζπζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί κεηαθνξηθά κέζα γηα λα κεηαβεί απφ ηελ Αζήλα 

ζηελ Μχθνλν. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη αθίμεηο ησλ αιινδαπψλ 

ηνπξηζηψλ απμάλνληαη θάζε ρξνληά ζηελ ρψξα καο κε απνηέιεζκα λα 

απμάλνληαη θαη νη ηνπξίζηεο πνπ ζέινπλ λα κεηαβνχλ ζην λεζί απηφ.     

VI. Ζ πνηφηεηα ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο επηβαηψλ κε πδξνπιάλν εμαξηάηαη 

απφ: α)ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο πνπ είλαη ηδηαίηεξα θαιέο αθνχ ν επηβάηεο ζα 

επηβηβάδεηαη απφ έλα ζχγρξνλν πδαηνδξφκην ζην πδξνπιάλν ρσξίο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο (Check-in, ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ πηήζε), β)ην 

ρξφλν ηεο δηαδξνκήο (ππνινγίδεηαη φηη ε πηήζε Αζήλα- Μχθνλνο ζα δηαξθεί 

πεξίπνπ 1 ψξα), γ)ηελ αζθάιεηα (ην πδξνπιάλν είλαη έλα αζθαιέο κέζν, αθνχ 

έρνπλ θαηαγξάθεη πνιχ ιίγα αηπρήκαηα), δ)ηελ αμηνπηζηία ηνπ κέζνπ 

κεηαθνξάο θαη ε)ηελ επθακςία ζηελ επηινγή ψξαο αλαρψξεζεο-άθημεο πνπ 

επεηδή αθφκα δελ έρνπλ μεθηλήζεη νη πηήζεηο ζηελ ρψξα καο δελ κπνξνχλ λα 

ζρνιηαζηνχλ. 

 

Ζ ζπλάξηεζε δήηεζεο ησλ πδξνπιάλσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ην δξνκνιφγην Αζήλα- 

Μχθνλνο ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

Ds = f (Ps, Pa, Pbp, Pcp, Pbr, Pcr, n, y) 
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πνπ Ds ε δήηεζε γηα ηα πδξνπιάλα, Ps ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ πδξνπιάλσλ, Pa ε 

ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ αεξνπιάλνπ,  Pbp ε ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ γξήγνξνπ πινίνπ απφ ηνλ 

Πεηξαηά, Pcp ε ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ πινίνπ ηεο γξακκήο απφ ηνλ Πεηξαηά,  Pbr ε ηηκή 

εηζηηεξίνπ ηνπ γξήγνξνπ πινίνπ απφ ηελ Ραθήλα, Pcr ε ηηκή εηζηηεξίνπ  ηνπ πινίνπ ηεο 

γξακκήο απφ ηελ Ραθήλα, n νη αιινδαπνί ηνπξίζηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ Μχθνλν γηα 

δηαθνπέο θαη y ην εηζφδεκα ηνπο ή  ε θαηά θεθαιήλ δαπάλε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηακνλήο ζηελ ρψξα καο. Κάζε θνξά αιιάδεη έλαο κφλν πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ελψ νη ππφινηπνη κέλνπλ ζηαζεξνί θαη θάπνηνη απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

δελ πνζνηηθνπνηνχληαη θαη γηα ηνλ ιφγν  απηφ δελ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξαπάλσ 

ζπλάξηεζε.  

 

 

2.2 Προςφορά για μεταφορικζσ υπθρεςίεσ 
 

2.2.1 Νόμοσ τθσ προςφοράσ 
 

χκθσλα κε ηνλ Mankiw (2001, ζει.158), ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο νη ινηπνί παξάγνληεο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηνη, ceteris paribus,  ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ απμάλεηαη φηαλ 

απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ. Χο πξνζθεξφκελε πνζφηεηα νξίδεηαη ε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ 

πνπ νη πσιεηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη θαη ηθαλνί λα πσιήζνπλ. πσο αθξηβψο ε δήηεζε 

ηεο αγνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ δεηήζεσλ φισλ ησλ θαηαλαισηψλ, έηζη θαη ε 

πξνζθνξά ηεο αγνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ πσιεηψλ 

(Mankiw, 2001,ζει.160).    

 

2.2.2 Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ προςφοράσ 
 

χκθσλα κε ηνλ ακπξάθν (2001,ζει.72), νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

πξνζθνξάο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο είλαη: 

a) Ζ ηηκή ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. χκθσλα κε ηνλ λφκν ηεο πξνζθνξάο 

φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ, κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο πξνθαιεί, 

ceteris paribus, αχμεζε  ηεο πξνζθνξάο θαη ην αληίζηξνθν, φηαλ κεηψλεηαη ε 

ηηκή κεηψλεηαη θαη ε πξνζθνξά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη παξαγσγνί έρνπλ 

ζθνπφ ην θέξδνο. Δάλ φκσο κηα επηρείξεζε κεηαθνξψλ δελ είλαη ηδησηηθή, αιιά 

δεκφζηα, ε ηηκή δελ ζεσξείηαη ηφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζψο άιινη 

παξάγνληεο φπσο ε θνηλσληθή επεκεξία ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξνη. ηελ 



29 
 

πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία 

απηή αθφκα θαη αλ έρεη δεκίεο.    

b) Ζ ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ζ ηηκή ηεο γεο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο πνπ είλαη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο κηαο επηρείξεζεο κεηαθνξψλ, 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην επίπεδν ηεο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο απηήο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο ζπληειεζηή παξαγσγήο κεηψλεη ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη ηελ πξνζθνξά 

ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνκέα είλαη 

εληάζεσο εξγαζίαο, δειαδή ππάξρεη ηάζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ απφ θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ.     

c) Οη ηηκέο ησλ ππνθαηάζηαησλ ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. πσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δήηεζεο, ε πξνζθνξά ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο δελ 

επεξεάδεηαη κφλν απφ ηελ ηηκή ηεο ππεξεζίαο απηήο. Ζ χπαξμε ή φρη 

ππνθαηάζηαησλ θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ 

πξνζθνξά ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ησλ 

ππνθαηάζηαησλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά γηα 

ηελ κεηαθνξηθή ππεξεζία.   

d) Σν επίπεδν ηερλνινγίαο. Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο φπσο είλαη θαλεξφ 

απμάλεη ηελ πξνζθνξά. Ζ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. Ζ 

εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζησλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ έρεη σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθνξάο, ηελ κείσζε ησλ ρξφλσλ δηαδξνκήο θαη ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. κσο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο νδεγεί ζε ζρεηηθά ζχληνκε αληηθαηάζηαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Δπίζεο, ε επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεηε γηα  ηελ κεηαθνξηθή 

επηρείξεζε δηφηη ε δήηεζε κπνξεί λα κεησζεί ιφγσ ηεο ηάζεο γηα θαιχηεξε 

πνηφηεηα ζηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο. κσο, ε 

επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ζηαζεξνχ 

θφζηνπο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο.     

e) Οη ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Οη ζηφρνη 

δελ είλαη ίδηνη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κεηαθνξηθνχ θιάδνπ. Οη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο πέξα απφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ  θέξδνπο κπνξεί λα έρνπλ θαη 

άιινπο ζηφρνπο φπσο ην γφεηξν, ηελ νηθνλνκηθή εμαζζέλεζε ησλ 

αληαγσληζηψλ, ην κνλνπψιην. ηφρνη δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε εζληθή άκπλα.  
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πσο θαη κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο, γηα λα ηζρχεη ν 

λφκνο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη κφλν έλαο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο θάζε θνξά ελψ νη ππφινηπνη παξακέλνπλ ζηαζεξνί (ceteris paribus).   

 

2.2.3 Θ ςυνάρτθςθ τθσ προςφοράσ μεταφορικϊν υπθρεςιϊν 
 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο , ε ζπλάξηεζε ηεο 

πξνζθνξάο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή:  

 

Qa = f ( Pa, Pb, …, Pn, w, t, g) 

φπνπ Qa ε πξνζθνξά γηα ηελ κεηαθνξηθή ππεξεζία a, Pa ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο 

κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο a, Pb, …, Pn ε ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ, w ε ηηκή ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, t ην επίπεδν ηερλνινγίαο, g νη ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ακπξάθνο, ζει.75).  

 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη αιιειέλδεηνη κεηαμχ ηνπο θαη απνηεινχλ 

ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο. Τπάξρνπλ φκσο θαη εμσγελείο  

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σέηνηνη είλαη νη απεξγίεο, ε πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

πθηζηάκελε λνκνζεζία ζηελ ρψξα καο, επηδξά ζεκαληηθά θαη δξαζηηθά ζην κέγεζνο 

ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ζηελ αγνξά. Σν θξάηνο είλαη εθείλν πνπ απνθαζίδεη 

πηα επηρείξεζε ζα πάξεη άδεηα γηα λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζέηεη πςειά εκπφδηα εηζφδνπ. 

 

2.2.4 Ελαςτικότθτα προςφοράσ 
 

Ζ ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο σο πξνο ηελ ηηκή νξίδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηελ 

πξνζθνξά κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηηκήο. ηελ 

βξαρπρξφληα πεξίνδν ε πξνζθνξά γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο είλαη αλειαζηηθή. 

ηελ καθξνρξφληα φκσο είλαη πην ειαζηηθή γηαηί έρεη ρξφλν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο. 

 

Es =         
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2.2.5 Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ προςφοράσ και ςυνάρτθςθ προςφοράσ για 

τα υδροπλάνα 
 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο γηα ηελ εηαηξεία (ή ηηο εηαηξείεο) 

πνπ ζα πξνζθέξεη ηαθηηθέο πηήζεηο απφ Αζήλα- Μχθνλν είλαη: 

I. Ζ ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ πδξνπιάλνπ απφ Αζήλα ζηελ Μχθνλν. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ κηιάκε γηα ηδησηηθέο εηαηξείεο, ζθνπφο ηνπο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο. 

II. Ζ ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ζ γε, ην θεθάιαην θαη ε εξγαζία 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ σο νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο κηαο κεηαθνξηθήο 

επηρείξεζεο. Ζ ρξήζε γεο πνπ γίλεηαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή πδαηνδξνκίσλ πνπ νη πεξηνρέο απηέο αλήθνπλ ζε θάπνην 

ιηκάλη ή καξίλα θαη παξαρσξνχληαη απφ ηελ εθάζηνηε αξρή δεκφζηα ή 

ηδησηηθή. Ζ αγνξά ή κίζζσζε αεξνζθαθψλ είλαη ην πην δαπαλεξφ έμνδν κηα 

επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ ελψ νη κηζζνί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα καο 

έρνπλ πέζεη αξθεηά. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρνπλ μεθηλήζεη αθφκα νη 

πηήζεηο νχηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πδαηνδξφκηα ζα ήηαλ αλαθξηβέο λα 

κηιήζνπκε γηα ηα θφζηε απηά. 

III. Τπνθαηάζηαηα. Ζ εηαηξεία ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηα ίδηα ππνθαηάζηαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο: 

αεξνπιάλν απφ ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο γηα ην ιηκάλη ηεο 

Μπθφλνπ, γξήγνξα πινία θαη πινία ηεο γξακκήο απφ ην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο 

θαη ηνπ Πεηξαηά.  

IV. Σν επίπεδν ηερλνινγίαο. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηιάκε γηα έλαλ θαηλνχξγην 

θιάδν ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ ρψξα καο, κε θαηλνχξγηεο 

ππνδνκέο θαη αεξνζθάθε, ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο αλακέλεηαη λα είλαη 

πςειφ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ησλ εηαηξεηψλ. 

V. Οη ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πέξα απφ ην θέξδνο πξέπεη λα 

είλαη ε δηαηήξεζε ζηνλ θιάδν κηαο θαη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ θαη νη 

δχν επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα θαη πξνζέθεξαλ 

ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα ζηακάηεζαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

 

Ζ ζπλάξηεζε πξνζθνξάο ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

Qs = f ( Ps, Pa, Pbp, Pcp, Pbr, Pcr,  w, t, g) 

πνπ Qs ε πξνζθνξά γηα ηελ κεηαθνξηθή ππεξεζία κε πδξνπιάλν, Ps ε ηηκή ηνπ 

εηζηηεξίνπ ησλ πδξνπιάλσλ , Pa ε ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ αεξνπιάλνπ,  Pbp ε ηηκή 
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εηζηηεξίνπ ηνπ γξήγνξνπ πινίνπ απφ ηνλ Πεηξαηά, Pcp ε ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ πινίνπ ηεο 

γξακκήο απφ ηνλ Πεηξαηά,  Pbr ε ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ γξήγνξνπ πινίνπ απφ ηελ Ραθήλα, 

Pcr ε ηηκή εηζηηεξίνπ  ηνπ πινίνπ ηεο γξακκήο απφ ηελ Ραθήλα , w ε ηηκή ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, t ην επίπεδν ηερλνινγίαο, g νη ζηφρνη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Απφ ηνπο εμσγελείο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ηεο 

κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο κε πδξνπιάλα είλαη θπξίσο ε πθηζηάκελε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο καο αιιά θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Διεκνζσ Οικονομικό και Σουριςτικό Περιβάλλον  
 

 

πσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην, νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν ησλ πδξνπιάλσλ δελ πξνζθέξνπλ ηηο ίδηεο ππεξεζίεο. Οη εηαηξείεο πνπ 

απαζρνινχλ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο 

πηήζεηο θπξίσο. ην παξψλ θεθάιαην, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη εκπνξηθέο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα 

παγθνζκίσο, αθνινπζεί κηα ζχγθξηζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ γηα λα θαλεί πνπ έρνπλ 

θνηλά ζηνηρεία θαη πνπ δηαθέξνπλ θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πεξηνρψλ 

πνπ εμππεξεηνχλ νη εηαηξείεο απηέο ψζηε λα βξεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ κηα πεξηνρή 

πξέπεη λα έρεη γηα αλαπηχμεη επηηπρψο κηα αγνξά πδξνπιάλσλ. 

 

 

3.1 Εμπορικζσ Αεροπορικζσ Εταιρείεσ 
 

Παξαθάησ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο 

πηήζεηο κε πδξνπιάλα ζήκεξα ή πνπ έπαςαλ πξφζθαηα λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο παγθνζκίσο.  

 

 

3.1.1 Chalk’s International Airlines 

 

Ζ Ακεξηθαληθή εηαηξεία Chalk‟s International Airlines, πξψελ Chalk‟s Ocean Airways, 

ηδξχζεθε ην 1917 θαη ζηακάηεζε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ην 2007 (http://en.wikipedia.org). Ο 

ζηφινο ηεο εηαηξείαο ηφηε, απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα ακθίβηα αεξνζθάθε “Mallard” 

θαη δχν αεξνπιάλα “Saab 340A”. Σα ακθίβηα ήηαλ πέληε αιιά ην έλα ζπληξίβεη ην 

2005. Σα θεληξηθά ηεο γξαθεία ζηεγάδνληαλ ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην “Fort Lauderdale-

Hollywood International Airport” ζηελ Φιφξηληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ελψ ζαλ 

θχξηα βάζε ηεο είρε ην “Miami Seaplane Base”. Ζ εηαηξεία εμππεξεηνχζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο απφ ην Ματάκη ζηηο Μπαράκεο κέρξη ην 2001. Απφ ην 

2001 κέρξη ην 2007, νη πηήζεηο κεηαθέξζεθαλ ζην “Fort Lauderdale-Hollywood 

International Airport” ιφγσ ησλ γεγνλφησλ ηεο Δλδεθάηεο επηεκβξίνπ. κσο, ε 

εηαηξεία αλαγθάζηεθε λα αλαζηείιεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κεηά ηελ ζπληξηβή ηεο πηήζεο 

“Chalk‟s Ocean Airways Flight 101” ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 
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επφκελνπ έηνπο, ε άδεηα ηεο εηαηξείαο γηα πηήζεηο ζηηο Μπαράκεο έιεμε θαη δελ 

αλαλεψζεθε πνηέ. Ζ εηαηξεία κάηαηα πξνζπάζεζε λα επεθηαζεί ζε λέεο αγνξέο θαη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2007 κεηά απφ ηελ ηειηθή αλαθνξά γηα ην αηχρεκα ηνπ 2005, ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ησλ ΖΠΑ αλαθάιεζε ηελ άδεηα γηα πηήζεηο ηεο εηαηξείαο, πνπ 

έθιεηζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Ζ εηαηξεία ζεσξείηαη ε πην παιηά εκπνξηθή αεξνπνξηθή 

εηαηξεία, αθνχ μεθίλεζε ηηο ηαθηηθέο πηήζεηο ην 1919 θαη είρε δηαθφςεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο κφλν γηα ηξία ρξφληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

 

3.1.2 Harbour Air Group 
 

Ο θαλαδηθφο φκηινο “Harbour Air Group” απνηειείηαη απφ ηηο εηαηξείεο “Harbour Air 

Seaplanes”, “Westcoast Air” θαη “Whistler Air” θαη είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηνλ 

θιάδν ησλ πδξνπιάλσλ παγθνζκίσο (http://www.harbourair.com/). Ζ εηαηξεία Harbour 

Air ηδξχζεθε ην 1982 ζηελ Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ Καλαδά θαη ν ζηφινο ηεο αξηζκεί 

πάλσ απφ πελήληα πδξνπιάλα. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη είλαη ηαθηηθέο πηήζεηο, 

πεξηεγεηηθέο θαη λαπισκέλεο πηήζεηο. Οη ηαθηηθέο πηήζεηο εμππεξεηνχλ ηνπο 

πξννξηζκνχο: Βαλθνχβεξ, Βηθηφξηα, Nanaimo, Comox, Jervis Inlet, Maple Bay, Pitt 

Meadows, Salt Spring Island, Sechelt, South Pender Island θαη Whistler. Με ηηο 

πεξηεγεηηθέο πηήζεηο κπνξεί θαλείο λα δεη απφ ςειά ηηο πφιεηο Βαλθνχβεξ, Βηθηφξηα, 

Nanaimo, ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν Whistler θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο Sechelt. Δπίζεο, ε 

εηαηξεία παξέρεη ππεξεζίεο απνζηνιήο δεκάησλ. 

 

3.1.3 Kenmore Air 
 

Ζ ακεξηθάληθε εηαηξεία Kenmore Air ηδξχζεθε ην 1946, έρεη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία ζην 

“Kenmore Air Harbor” ζηελ πνιηηεία ηεο Οπάζηγθηνλ ησλ ΖΠΑ, ελψ ν θφκβνο γηα ηα 

πδξνπιάλα ηεο βξίζθεηαη ζην εάηι, ζην “Seattle Lake Union” 

(http://www.kenmoreair.com/). Ζ εηαηξεία ζεσξείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηνλ 

θιάδν θαη πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο, λαπισκέλεο θαη πεξηεγεηηθέο πηήζεηο. 

Δθηφο απφ πδξνπιάλα, γηα θάπνηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηεί θαη 

ρεξζαία αεξνζθάθε. Ζ εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο πηήζεηο φιν ηνλ ρξφλν απφ ην 

“Seattle‟s Lake Union” ή ην “Kenmore Air Harbor” ζηα λεζηά Lopez, Orcas θαη San 

Juan. Σα λεζηά απηά αλήθνπλ ζην ζχκπιεγκα λεζηψλ κε ηελ νλνκαζία “San Juan 

Islands” θαη βξίζθνληαη ζηελ πνιηηεία ηεο Οπάζηγθηνλ. Δπίζεο, κε ηαθηηθέο πηήζεηο θαη 

απφ ηα δχν αεξνδξφκηα εμππεξεηεί ηελ Βηθηφξηα, πφιε ηνπ Καλαδά. Δπνρηαθά, απφ ηνλ 

Μάην κέρξη ηνλ επηέκβξην, ε εηαηξεία θάλεη πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο απφ ην 

http://www.harbourair.com/
http://www.kenmoreair.com/
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“Kenmore Air Harbor” γηα πνιινχο  πξννξηζκνχο ηεο Βξεηαληθή Κνινκβίαο ηνπ 

Καλαδά φπσο ην Nanaimo, ην Sunshine Coast θαη ην Desolation Sound, ελψ απφ ην 

“Seattle Lake Union” εμππεξεηνχληαη ηα λεζηά Galiano, Pender θαη Salt Spring (Gulf 

Islands). Οη πεξηεγεηηθέο γίλνληαη είηε πάλσ απφ ην εάηι ή απφ ηα λεζηά Lopez, 

Orcas θαη San Juan. Σν “Kenmore Air Harbor” ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν αεξνδξφκην 

(εγθαηάζηαζε) κφλν γηα πδξνπιάλα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ο ζηφινο ηεο απνηειείηαη 

θαη απφ πδξνπιάλα αιιά θαη απφ ρεξζαία αεξνζθάθε. Σα πδξνπιάλα ηεο είλαη ηα 

εμήο:  

 2 Cessna 180 

 8 de Havilland Canada DHC-2 Beaver 

 2 de Havilland Canada DHC-2 Turbine Beaver 

 6 de Havilland DHC-3 Otter 

 2 Piper PA-18 Super Cub 

 

Ζ ζπληήξεζε θαη ε απνθαηάζηαζε αεξνζθαθψλ ήηαλ θαη παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο εηαηξείαο απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα, ελψ θαηά πεξηφδνπο ππήξμε 

επίζεκνο αληηπξφζσπνο γηα κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο φπσο ε 

Republic Seabee θαη ε Cessna. 

 

3.1.4 European Coastal Airlines 
 

Ζ εηαηξεία European Coastal Airlines αλ θαη ηδξχζεθε ην 2000 μεθίλεζε ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 θπξίσο ιφγσ ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζε. Ζ ECA, κε βάζε ηελ Κξναηία, έρεη 

σο ζηφρν νη πηήζεηο ηεο λα εμππεξεηνχλ θαη ηα 66 λεζηά ηεο Κξναηίαο θαζψο θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο ζηελ Ηηαιία, ην Μνλαθφ θαη ηελ Διιάδα (http://www.ec-air.eu/en/). Ο 

ζηφινο ηεο απνηειείηαη απφ έλα ακθίβην αεξνζθάθνο “De Havilland Canada DHC-2 

Twin Otter” θαη έλα ακθίβην αεξνζθάθνο “Grumman G-12A Goose”, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1944 θαη αλαθαηλίζηεθε ην 2004. Οη πεξηνρέο πνπ μεθίλεζε λα 

εμππεξεηεί  ε εηαηξεία απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 είλαη νη εμήο: Εάγθξεκπ 

(πξσηεχνπζα ηεο Κξναηίαο), πιηη (πφιε θαη ιηκάλη ηεο Γαικαηίαο), θαη ηα λεζηά ηεο 

Αδξηαηηθήο Rab θαη Hvar. Πεξηνρέο  πνπ ζα εμππεξεηήζεη ε εηαηξεία κε 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ζην άκεζν κέιινλ είλαη ε Αλθφλα ζηελ Ηηαιία, ε Πνχια 

(πφιε ηεο ρεξζνλήζνπ Ίζηξηα), ην Εαληάξ (παξαιηαθή πφιε θαη ιηκάλη), ην 

Νηνπκπξφβληθ (πφιε ηεο Γαικαηίαο θαη δεκνθηιέο ηνπξηζηηθφ θέληξν) θαη ηα λεζηά 

Korcula, Lastovo θαη Vis. Δάλ επηζθεθηεί θάπνηνο ηελ ηζηνζειίδα ηεο απηή ηελ ζηηγκή 

http://www.ec-air.eu/en/
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(αξρέο ηνπ 2015) νη δηαζέζηκεο πηήζεηο είλαη απφ ην πιηη ζηελ πφιε Jelsa ηνπ λεζηνχ 

Hvar, κε δπν δξνκνιφγηα θαζεκεξηλά. ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία, είλαη 

θαη ε κεηαθνξά επηβαηψλ απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηνπ πιηη θαη ηεο Jelsa. Ζ 

εηαηξεία επίζεο πξνζθέξεη λαπισκέλεο πηήζεηο θαη πεξηεγεηηθέο πηήζεηο.  

3.1.5 Loch Lomond Seaplanes 
 

Ζ ζθσηζέδηθε εηαηξεία “Loch Lomond Seaplanes” ηδξχζεθε ην 2004 ζηελ Γιαζθψβε. Ζ 

εηαηξεία εθηφο απφ ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα (μεθίλεζαλ ην 2007), πξαγκαηνπνηεί 

πεξηεγεηηθέο πηήζεηο κε κεγάιε επηηπρία θαη πηήζεηο charter 

(http://www.lochlomondseaplanes.com). Μέρξη ην 2007, νη πηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζε ε εηαηξεία ήηαλ κφλν πεξηεγεηηθέο. κσο κε ηελ δεκηνπξγία ελφο 

αεξνδξνκίνπ εηδηθά γηα πδξνπιάλα απφ ηελ θπβέξλεζε, ε εηαηξεία μεθίλεζε ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο απφ ηελ Γιαζθψβε γηα ην ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν Oban, ελψ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 αθνινχζεζε ε πηήζε απφ ηελ Γιαζθψβε γηα ην λεζί Mull. Ο 

ζηφινο ηεο απνηειείηαη απφ έλα “Cessna 208 Caravan” θαη έλα “Cessna T206H”. Σα 

αεξνζθάθε ηεο πέξα απφ επηβάηεο, κεηαθέξνπλ δέκαηα θαη αιιεινγξαθία. Απηή ηελ 

ζηηγκή, ε εηαηξεία πξνζθέξεη κφλν πεξηεγεηηθέο πηήζεηο ζην Loch Lomond θαη ζην Isle 

of Skye.   

 

3.1.6 PenAir 
 

Ζ ακεξηθαληθή εηαηξεία “Peninsula Airways”, πνπ έρεη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία ζηελ 

Αιάζθα, κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηνχζε πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο 

κε πδξνπιάλα (http://www.penair.com/). Σν 1977 αγνξάζηεθαλ δχν “Grumman Goose” 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ πεξηνρέο πνπ δελ είραλ αεξνδξφκηα ζηελ Αιάζθα. Απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα πδξνπιάλα απηά εμππεξεηνχζαλ ηελ ηαθηηθή πηήζε 

κεηαμχ Unalaksa θαη Akutan. 

 

3.1.7 Saltspring Air 
 

Ζ θαλαδηθή εηαηξεία “Saltspring Air” ηδξχζεθε απφ ηνλ St. Clair McColl, έλαλ πηιφην ηεο 

“Harbour Air”, ην 1985. Βάζε ηεο εηαηξείαο είλαη ην Ganges, ζην λεζί Salt Spring ηεο 

Βξεηαληθήο Κνινκβίαο. Σν λεζί Salt Spring αλήθεη ζηα Gulf Islands. Ζ εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο, λαπισκέλεο θαη πεξηεγεηηθέο πηήζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο μεθηλνχλ απφ ην λεζί Salt Spring θαη έρνπλ πξννξηζκφ 

ην ιηκάλη ηνπ Βαλθνχβεξ θαη ην Maple Bay ηεο λήζνπ Βαλθνχβεξ, ελψ κε λαπισκέλεο 

πηήζεηο εμππεξεηνχληαη πεξηνρέο φπσο ην Pat Bay θαη ηα ππφινηπα Gulf Islands 

http://www.penair.com/
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(http://saltspringair.com/). Σν 2003, ε εηαηξεία μεθίλεζε ηηο πξψηεο ηνπηθέο πηήζεηο κε 

έλα “Cessna 185”. Σν 2004, ν ζηφινο εκπινπηίζηεθε κε έλα “de Havillian Canada 

DHC-2 Beaver”, ελψ ζήκεξα ν ζηφινο ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ 4 αεξνζθάθε “de 

Havillian Canada DHC-2 Beaver”. 

 

 

3.1.8 Seair Seaplanes 
 

Ζ θαλαδηθή εηαηξεία “Seair Seaplanes” ηδξχζεθε ην 1980 θαη έρεη σο βάζε ηεο ην 

Richmond ηεο Βξεηαληθήο Κνινκβίαο ηνπ Καλαδά. Οη πηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί είλαη 

ηαθηηθέο, λαπισκέλεο θαη πεξηεγεηηθέο. Οη ηαθηηθέο πηήζεηο μεθηλάλε απφ ην Richmond 

θαη έρνπλ σο πξννξηζκφ ην Nanaimo θαη ηα λεζηά Salt Spring, Pender, Thetis, Saturna, 

Mayne θαη Galiano (http://www.seairseaplanes.com/). Γηα ην Nanaimo, ε εηαηξεία, έρεη 

12 πηήζεηο ηελ εκέξα, ελψ γηα ηα πξναλαθεξζέληα λεζηά 8. Δπίζεο ππάξρεη κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε πηήζε απφ ην Βαλθνχβεξ γηα Nanaimo, κε 12 δξνκνιφγηα ηελ 

εκέξα. Ο ζηφινο ηεο εηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο 12 πδξνπιάλα: 

 2 de Havilland Turbo Beaver 

 3 de Havilland Beaver 

 6 Cessna 208 Caravan 

 1 Cessna 185 Skywagon 

 

3.1.9 Taquan Air 
 

Ζ ακεξηθαληθή εηαηξεία “Taquan Air” ηδξχζεθε ην 1977 ζην Ketchikan ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αιάζθαο. Σν 1997, θαη ελψ ε εηαηξεία ήηαλ ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή 

αεξνπνξηθή εηαηξεία ζηνλ θιάδν ησλ πδξνπιάλσλ παγθνζκίσο, ε εηαηξεία 

“Kootznoowoo Corporation” αγφξαζε ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1999 πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ε “Taquan Air” εθπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ζηακαηάεη ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο θαη νη ηδηνθηήηεο ηεο αξρίδνπλ λα ςάρλνπλ γηα θαηλνχξγην 

αγνξαζηή. Σνλ Απξίιην ηνπ 2000, ε εηαηξεία “Venture Travel LLC” απνθηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο “Taquan Air”. Ζ εηαηξεία ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κε ην ίδην 

φλνκα θαη νη ηαθηηθέο πηήζεηο μαλάξρηζαλ ην 2001. Πέξα απφ ηηο ηαθηηθέο πηήζεηο, πνπ 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ην Σαρπδξνκείν ησλ ΖΠΑ εμππεξεηνχλ ηελ αιιεινγξαθία ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αιάζθαο, ε εηαηξεία παξέρεη πεξηεγεηηθέο θαη 

λαπισκέλεο πηήζεηο. Ο ζηφινο ηεο απνηειείηαη απφ 8 “de Havilland Beaver” 

(http://www.taquanair.com/). Οη ηαθηηθέο πηήζεηο μεθηλνχλ απφ ην Ketchikan θαη έρνπλ 

http://saltspringair.com/
http://www.seairseaplanes.com/
http://www.taquanair.com/
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πξννξηζκφ ηηο πεξηνρέο: Coffman Cove, Craig/Klawock, Dora/Cholmondeley, Edna 

Bay, Grace Harbor/ Long Island, Hollis, Hyder, Hydaburg, Metlakatla, Naukati, Point 

Baker, Port Protection, Thorne Bay, Whale Pass. 

 

 

3.1.10 Tofino Air 
 

Ζ θαλαδηθή εηαηξεία “Tofino Air” ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζην Tofino 

ηεο λήζνπ Βαλθνχβεξ ζηελ Βξεηαληθή Κνινκβία. Ζ εηαηξεία ηφηε νλνκαδφηαλ “Midcoast 

Air”. Με ηαθηηθέο πηήζεηο εμππεξεηεί ηηο πεξηνρέο Nanaimo, Sechelt θαη Tofino 

(http://www.tofinoair.ca/index.asp). Δθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πηήζεσλ, ε 

εηαηξεία πξνζθέξεη πεξηεγεηηθέο θαη λαπισκέλεο πηήζεηο. Ο ζηφινο ηεο απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο πδξνπιάλα: 

 3 Cessna 180 Skywagon 

 4 de Havilland Canada DHC-2 Beaver 

 1 de Havilland Canada DHC-3 Otter  

 

3.1.11 φγκριςθ Εμπορικϊν Αεροπορικϊν Εταιρειϊν 
 

Οη παξαπάλσ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο παξέρνπλ ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα, γηα 

απηφ θαη ιέγνληαη εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. κσο, ππάξρνπλ κεγάιεο εηαηξείεο 

ζηνλ θιάδν ησλ πδξνπιάλσλ παγθνζκίσο πνπ εμππεξεηνχλ επηβάηεο κε λαπισκέλεο 

πηήζεηο κφλν. Σέηνηεο εηαηξείεο είλαη ε “Trans Maldivian Airways” ζηηο Μαιβίδεο, ε “Pat 

Bay Air” ζηνλ Καλαδά, ε “Seawings” ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ε “Sydney 

Seaplanes” ζηελ Απζηξαιία. εκαληηθή παξαηήξεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζηηο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, είλαη φηη φιεο (θαη νη 

εηαηξείεο charter) πξνζθέξνπλ πεξηεγεηηθέο πηήζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

πηήζεηο απηέο έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζηνπο επηζθέπηεο, ελψ είλαη επηθεξδείο θαη γηα 

ηηο εηαηξείεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, είλαη θαλεξφ φηη ν ζηφινο ησλ εκπνξηθψλ αεξνπνξηθψλ 

εηαηξεηψλ (φζσλ αθνξά ηα πδξνπιάλα) δηαθέξεη ζεκαληηθά θαη κπνξεί λα απαξηζκείηαη 

απφ 2 αεξνζθάθε (Loch Lomond Seaplanes) κέρξη πάλσ απφ 50 αεξνζθάθε (Harbour 

Air Group). Οη θαηαζθεπάζηεθεο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ, πνπ νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

πξνηηκνχλ ηα κνληέια ηνπο, είλαη ε “de Havilland Canada”θαη ε Cessna, κε ην κνληέιν 

“de Havilland Canada DH-2 Beaver” λα είλαη ην πην δεκνθηιέο. Δπίζεο, κηα εηαηξεία 

κπνξεί λα εμππεξεηεί απφ 3 πξννξηζκνχο (Tofino Air) κέρξη θαη πάλσ απφ δέθα 

http://www.tofinoair.ca/index.asp
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(Harbour Air Group). εκαληηθφ είλαη θαη ε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ: εάλ είλαη 

επνρηαθέο ή φιν ηνλ ρξφλν, εάλ είλαη θαζεκεξηλέο θαη πφζεο πηήζεηο ε εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηεί κέζα ζηελ εκέξα. Γηα παξάδεηγκα ε “Seair Seaplanes” έρεη 12 πηήζεηο 

θαζεκεξηλά απφ ην Richmond γηα ην Nanaimo, ελψ ε “Kenmore Air” πξαγκαηνπνηεί 

πηήζεηο απφ ηνλ Μάην κέρξη ηνλ επηέκβξην γηα αξθεηνχο πξννξηζκνχο ζηελ Βξεηαληθή 

Κνινκβία. Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εηαηξεηψλ είλαη ζηελ Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ 

Καλαδά, κε ηελ “Kenmore Air”, αλ θαη ακεξηθαληθή εηαηξεία κε έδξα ηελ πνιηηεία ηεο 

Οπάζηγθηνλ, λα έρεη ηαθηηθέο πηήζεηο φιν ηνλ ρξφλν. Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη νη κφλεο πνπ παξέρνπλ ηαθηηθέο πηήζεηο κε 

πδξνπιάλα. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο απφ εηαηξείεο κε 

λαπισκέλεο πηήζεηο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κε 

ρεξζαία αεξνζθάθε. Οη εηαηξείεο απηέο ζπλδένπλ κεγάια αζηηθά θέληξα κεηαμχ ηνπο, 

πφιεηο ή ιηκάληα κε λεζηά ή ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θαζψο θαη λεζηά κε λεζηά (Island 

Hopping). ε πνιιέο ρψξεο ηέινο, φπσο ε θνηία, έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο γηα πδξνπιάλα κφλν. 

 

 

3.2 Περιοχζσ που εξυπθρετοφνται από τακτικζσ πτιςεισ με υδροπλάνα 
 

Παξαθάησ, αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πεξηνρψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

νη πξναλαθεξζείο εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Με ηελ  πεξηγξαθή απηή δίλνληαη 

ζηνηρεία γηα  ηελ γεσγξαθία,  ην θιίκα, ηελ νηθνλνκία θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ ψζηε λα θαλνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. ηελ 

Βφξεηα Ακεξηθή, ηδηαίηεξα ζηνλ Καλαδά, ε κεγάιε αθηνγξακκή θαζψο θαη ε κεγάιε 

απφζηαζε απφ πνιιά ζεκαληηθά γεσγξαθηθά ζεκεία έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πγηή 

θνπιηνχξα γηα ηα πδξνπιάλα (McGregor, 2009).  Οη πεξηνρέο πνπ αλαιχνληαη είλαη ε 

Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ Καλαδά, νη πνιηηείεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Οπάζηγθηνλ 

θαη Αιάζθα. Ζ Κξναηία ζα κειεηεζεί σο πεξίπησζε κφλε ηεο παξαθάησ. θνπφο ηεο 

αλάιπζεο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο θνηλψλ ζηνηρείσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ γηα λα 

θαλεί εάλ πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ.     

 

 

3.2.1 Βρετανικι Κολομβία, Καναδάσ 
 

Ζ Βξεηαληθή Κνινκβία (British Columbia) βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή αθηή ηνπ Καλαδά θη 

βξέρεηαη απφ ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ. Ζ επαξρία απηή, ζπλνξεχεη βνξεηνδπηηθά κε ηελ 
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Αιάζθα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, λφηηα κε ηηο ακεξηθάληθεο πνιηηείεο Οπάζηγθηνλ, 

Ατληάρν θα Μνληάλα, αλαηνιηθά κε ηελ Αικπέξηα ηνπ Καλαδά θαη βφξεηα κε ην Γηνχθνλ 

θαη ηα Βνξεηνδπηηθά Δδάθε (Northwest Territories) ηνπ Καλαδά. Πξσηεχνπζα ηεο είλαη 

ε Βηθηφξηα, πνπ βξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηεο λήζνπ Βαλθνχβεξ, ελψ ε κεγαιχηεξε ζε 

πιεζπζκφ πφιε είλαη ην Βαλθνχβεξ, ζεκαληηθφ ιηκάλη πνπ είλαη ρηηζκέλν θνληά ζηηο 

εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Φξέηδεξ . ην εζσηεξηθφ ηεο επαξρίαο κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη 

ηα Βξαρψδε ξνη (Rocky Mountains), πνπ είλαη κηα κεγάιε νξνζεηξά ηεο δπηηθήο 

Βφξεηαο Ακεξηθήο, παλέκνξθεο θνηιάδεο κε πινχζηα δάζε ζε παλίδα θαη ρισξίδα, ελψ 

πάλσ απφ 200 ηνπνζεζίεο ηεο επαξρίαο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί πξνζηαηεπφκελνη εζληθνί 

δξπκνί. Ζ αθηνγξακκή ηεο επαξρίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο απφηνκνπο 

θφιπνπο, θηφξδ (φξκνπο) θαη ηζζκνχο. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 6.000 λεζηά κε ηελ λήζν 

Βαλθνχβεξ θαη ηνπο λήζνπο ηεο Βαζίιηζζαο άξινη λα είλαη ηα κεγαιχηεξα 

(http://en.wikipedia.org/). 

 

 

 

Σν θιίκα ηεο Βξεηαληθήο Κνινκβίαο είλαη ζρεηηθά ήπην θαη  επεξεάδεηαη απφ ηα ζεξκά 

ξεχκαηα ηνπ Δηξεληθνχ, ηνπο δπηηθνχο αλέκνπο θαη ην νξεηλφ αλάγιπθν. Μεηαβάιιεηαη 

φκσο απφ ζαιάζζην ζηηο αθηέο, ζε επεηξσηηθφ ζηελ ελδνρψξα. Σν θαινθαίξη είλαη 

ζπλήζσο μεξφ, ελψ ηνλ ρεηκψλα ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πέζεη αξθεηά ιφγσ ησλ 

βφξεησλ αλέκσλ. Σν θιίκα ζηηο λφηηεο πεξηνρέο φπσο ε Βηθηφξηα θαη ην Βαλθνχβεξ, 

πνπ ε ρξήζε πδξνπιάλσλ είλαη θαζεκεξηλή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλέο βξνρέο, 

νκίριε θαη ζπάληεο ρηνλνπηψζεηο. 

 

Αλ θαη ε νηθνλνκία ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηηο κεγάιεο πφιεηο 

φπσο ε Βηθηφξηα θαη ην Βαλθνχβεξ, ν θχξηνο ηνκέαο απαζρφιεζεο είλαη ην εκπφξην θαη 

http://en.wikipedia.org/
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ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ. Σν Βαλθνχβεξ απνηειεί ζεκαληηθφ ιηκάλη γηα ηελ δηαθίλεζε 

πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηελ Άπσ Αλαηνιή. εκαληηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη θαη ν 

ηνπξηζκφο, θαζψο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο θαηαθζάλνπλ θάζε ρξφλν ζηελ Βξεηαληθή 

Κνινκβία γηα λα απνιαχζνπλ ην θπζηθφ ηνπίν θαη λα γεπηνχλ ηνλ θαπληζηφ ζνινκφ. 

 

Σα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο επαξρίαο ζπλδένληαη κε επηβαηηθά ηξέλα, νδηθφ δίθηπν θαη 

ππεξαζηηθά ιεσθνξεία. Ζ αθηνγξακκή εμππεξεηείηαη θπξίσο απφ  επηβαηηθά πινία ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο “BC Ferries”, πνπ έρεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηφινπο 

παγθνζκίσο. ηελ Βξεηαληθή Κνινκβία δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο 

εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ: Harbour Air Group, Kenmore Air, 

Saltspring Air, Seair Seaplanes, Tofino Air, θάλνληαο ηνλ θιάδν πνιχ αληαγσληζηηθφ. 

Γεκνθηιείο πξννξηζκνί είλαη ηα αζηηθά θέληξα Βαλθνχβεξ, Βηθηφξηα, Nanaimo θαη ηα 

Gulf Islands (Galiano, Pender Islands, Salt Spring). Βέβαηα, νη εηαηξείεο απηέο δελ 

εμππεξεηνχλ φιεο ηηο ίδηεο πεξηνρέο, κε ηηο ίδηεο πηήζεηο. Ζ “Harbour Air Group”, ιφγσ 

κεγέζνπο ηνπ ζηφινπ ηεο, εμππεξεηεί πνιχ πεξηζζφηεξνπο πξννξηζκνχο, κε πνιχ πην 

ζπρλά δξνκνιφγηα απφ ηελ “Tofino Air” θαη ηελ “Saltspring Air” πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ηνπηθά γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Ζ 

ακεξηθαληθή εηαηξεία “Kenmore Air” ζπλδέεη ηηο ΖΠΑ κε ηνλ Καλαδά κε ηαθηηθέο πηήζεηο 

πδξνπιάλσλ. πσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ν θιάδνο ησλ πδξνπιάλσλ 

ζηελ Βξεηαληθή Κνινκβία είλαη πνιχ αλεπηπγκέλνο θαη αληαγσληζηηθφο, ελψ ηα 

πδξνπιάλα απνηεινχλ έλα πνιχ δεκνθηιέο θαη πξαθηηθφ κέζν κεηαθνξάο επηβαηψλ 

απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. 

 

3.2.2 Ουάςιγκτον (Πολιτεία), ΘΠΑ 
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Ζ πνιηηεία ηεο Οπάζηγθηνλ ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηνλ Καλαδά, αλαηνιηθά κε ην Ατληάρν 

θαη λφηηα κε ην ξεγθνλ (http://en.wikipedia.org/). Γπηηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Δηξεληθφ 

Χθεαλφ. Πξσηεχνπζα ηεο πνιηηείαο είλαη ε Οιχκπηα, ελψ ε κεγαιχηεξε πφιε είλαη ην 

εάηι. Ζ πνιηηεία ρσξίδεηαη ζηελ κέζε απφ ηελ νξνζεηξά Καζθέηλη Ρέηληδ. Γπηηθά ηεο 

νξνζεηξάο ην θιίκα είλαη ζρεηηθά ήπην δηφηη επεξεάδεηαη απφ ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ, κε 

μεξά θαινθαίξηα θαη πγξνχο ρεηκψλεο. ηηο αθηέο ηεο πνιηηείαο βξίζθνληαη ηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα. Βνξεηνδπηηθά ηεο πνιηηείαο βξίζθεηαη ν θφιπνο Πάηδεη άνπλη, κε 

αξθεηά λεζηά ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ηα βνξεηνδπηηθά ζχλνξα κε ηνλ Καλαδά θαη πνιχ 

θνληά ζηελ λήζν Βαλθνχβεξ, ππάξρεη έλα ζχκπιεγκα λήζσλ κε ηελ νλνκαζία “San 

Juan Islands”. Ζ εηαηξεία “Kenmore Air” πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο 

απφ ην εάηι ή ην Kenmore, πξνο ηα λεζηά Lopez, Orcas θαη San Juan, πνπ αλήθνπλ 

ζην ζχκπιεγκα απηφ, θαζψο θαη πξνο ηελ Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ Καλαδά, κε ηελ 

νπνία ζπλνξεχεη ε Οπάζηγθηνλ. 

εκαληηθνί θιάδνη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πνιηηείαο είλαη ε αεξνλαππεγηθή (εηαηξεία 

Μπφηλγθ), παξαγσγή ινγηζκηθνχ (Microsoft, Amazon.com), ν ηνπξηζκφο, ε μπιεία, ηα 

κεηαιιεχκαηα. Ζ αθηνγξακκή ηεο πνιηηείαο, ζπλδέεηαη κε ην κεγαιχηεξν αθηνπιντθφ 

ζχζηεκα κεηαθνξάο επηβαηψλ ζηηο ΖΠΑ. Αμηνζεκείσην είλαη ηα 140 αεξνδξφκηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πνιηηεία. Σα “San Juan Islands” θαη ε Βξεηαληθή Κνινκβία πνπ 

εμππεξεηεί κε ηαθηηθέο πηήζεηο ε “Kenmore Air”, εμππεξεηνχληαη θαη κέζσ ηαθηηθψλ 

αθηνπιντθψλ δξνκνινγίσλ, ελψ ππάξρεη θαη κία αεξνπνξηθή εηαηξεία  κε ηαθηηθέο 

πηήζεηο γηα ηα λεζηά απηά, ε “San Juan Airlines”. Άξα ν αληαγσληζκφο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε “Kenmore Air” είλαη ηζρπξφο. Πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο είλαη φηη 

ζπλδέεη ηα λεζηά απηά θαη ηελ Βξεηαληθή Κνινκβία κε ην εάηι, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε 

πφιε ηεο Οπάζηγθηνλ, εχθνια θαη γξήγνξα. 

 

3.2.3 Νοτιοανατολικι Αλάςκα, ΘΠΑ 
 

http://en.wikipedia.org/
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Ζ Αιάζθα, πνπ άλεθε κέρξη ην 1867 ζηελ Ρσζία, ζήκεξα είλαη πνιηηεία ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ πνπ ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηελ Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ Καλαδά, ελψ 

βξέρεηαη απφ ηνλ Αξθηηθφ θαη Δηξεληθφ Χθεαλφ. Ζ Ννηηναλαηνιηθή Αιάζθα ζπλνξεχεη 

κε ηελ Βξεηαληθή Κνινκβία ηνπ Καλαδά θαη βξέρεηαη απφ ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ. Σν 

θαινθαίξη είλαη ζρεηηθά ήπην θαη ν ρεηκψλαο θξχνο, ελψ βξέρεη αξθεηά φιν ηνλ ρξφλν, 

εηδηθά ηνλ ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε. Πξσηεχνπζα ηεο είλαη ε Juneau, ελψ κεγάιεο πφιεηο 

είλαη ε Sitka θαη ην Ketchikan (http://en.wikipedia.org/). εκαληηθνί θιάδνη γηα ηελ 

νηθνλνκία είλαη ε αιηεία (ζνινκφο) θαη ν ηνπξηζκφο, θπξίσο ιφγσ ησλ 

θξνπαδηεξφπινησλ. πσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ε Ννηηναλαηνιηθή 

Αιάζθα έρεη κεγάιε αθηνγξακκή, κε πνιιά λεζηά θαη θηφξδ. Λφγσ ησλ γεσγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, δελ ππάξρεη νδηθφ δίθηπν πνπ λα ελψλεη ηηο θνηλφηεηεο 

(ππάξρνπλ κφλν ηνπηθνί δξφκνη), θάλνληαο ηα αεξνπιάλα θαη ηα πινία κνλαδηθά κέζα 

κεηαθίλεζεο. Ζ “Taquan Air” εδξεχεη ζην Ketchikan, ηελ «Παγθφζκηα Πξσηεχνπζα 

νινκνχ». ιεο νη πηήζεηο ηεο εηαηξείαο μεθηλνχλ απφ ην Ketchikan θαη έρνπλ 

πξννξηζκφ θπξίσο λεζησηηθέο πφιεηο θαη ρσξία ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αιάζθαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηνλ Μάξηην, ε αθηνπιντθή εηαηξεία 

“Inter-Island Ferry Authority”, εμππεξεηεί κφλν έλα δξνκνιφγην θαζεκεξηλά, απφ ην 

Hollis ζην Ketchikan, θαζηζηψληαο ηηο ηαθηηθέο πηήζεηο ηεο “Taquan Air” κε πδξνπιάλα 

πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ κεηαθίλεζε επηβαηψλ εθείλε ηελ πεξίνδν. 

 

3.2.4 Σα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχει μια περιοχι για πετυχθμζνθ ανάπτυξθ 

αγοράσ υδροπλάνων  
 

Οη ηξεηο πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθζεθαλ παξαπάλσ ζπλνξεχνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 

βξέρνληαη φιεο απφ ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ. Ζ Οπάζηγθηνλ ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηελ 

http://en.wikipedia.org/
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Βξεηαληθή Κνινκβία θαη εθείλε βνξεηνδπηηθά κε ηελ Αιάζθα. Σν θιίκα ζηηο πεξηνρέο 

απηέο κνηάδεη αξθεηά, ζρεηηθά ήπην θαινθαίξη θαη βξνρεξνί ρεηκψλεο ζηηο παξαιηαθέο 

πεξηνρέο. Ζ ελδνρψξα απνηειεί δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Καη ζηηο ηξεηο πεξηνρέο 

ζπλαληάκε κεγάιε αθηνγξακκή κε πνιιά λεζηά, θηφξδ, παξαιηαθέο πφιεηο θαη ιηκάληα. 

Μέζα ζηηο πεξηνρέο απηέο, νη ζπγθνηλσλίεο γίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δελ είλαη 

ηπραίν φηη νη κεγαιχηεξεο αθηνπιντθέο εηαηξείεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σα δξνκνιφγηα πνπ εμππεξεηνχλ νη 

εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πδξνπιάλσλ κπνξεί λα ηα εμππεξεηνχλ παξάιιεια 

θαη αθηνπιντθέο εηαηξείεο αιιά θαη αεξνπνξηθέο κε ρεξζαία αεξνζθάθε. Ο 

αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο.  

 

Πιενλέθηεκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ πδξνπιάλσλ είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ζε 

φια ηα λεζηά θαη ζε φιεο ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο αεξνδξφκηα γηα ρεξζαία αεξνζθάθε, 

ελψ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κεηψλνπλ ηα δξνκνιφγηα 

ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, θαζηζηψληαο ηα πδξνπιάλα αλαγθαία γηα ηελ κεηαθνξά 

επηβαηψλ απφ θαη πξνο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Ο ηνπξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο 

θιάδνο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ζηηο ηξεηο πεξηνρέο, κε ρηιηάδεο ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν λα 

επηζθέπηνληαη ηηο πεξηνρέο απηέο γηα λα ζαπκάζνπλ ηελ θπζηθή νκνξθηά ηνπ ηφπνπ κε 

πεξηεγεηηθέο πηήζεηο θαη λα γεπηνχλ ηνλ δηάζεκν θαπληζηφ ζνινκφ. Καηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο θαηαθζάλνπλ θαη πνιιά θξνπαδηεξφπινηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, 

εηδηθά ζηελ Αιάζθα. 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, κηα ρψξα ή πεξηνρή κε κεγάιε αθηνγξακκή, 

αλεπηπγκέλν ηνπξηζκφ θαη ζρεηηθά ήπην θιίκα, θαίλεηαη λα κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα 

πεηπρεκέλν δίθηπν κεηαθνξάο επηβαηψλ κε ηαθηηθέο πηήζεηο πδξνπιάλσλ.  

 

Ζ Διιάδα, κε ην Μεζνγεηαθφ ηεο θιίκα, ηελ πινχζηα αθηνγξακκή ηεο θαη ηα 

εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρψξα καο, θαίλεηαη σο ηδαληθφο ηφπνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πδξνπιάλσλ κε ηαθηηθέο πηήζεηο. κσο, θαη φπσο ζα 

δνχκε ζηα παξαθάησ θεθάιαηα, ππάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ ψζηε νη πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο κε πδξνπιάλα λα απνηειέζνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ ρψξα καο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Θ Ελλθνικι Αγορά Τδροπλάνων 
 

 

ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά ην πξφζθαηφ παξειζφλ ζηνλ θιάδν ησλ πδξνπιάλσλ ζηελ 

Διιάδα. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ N.4146/2013, πνπ αθνξά ηα πδαηνδξφκηα θαη 

ηελ δηαδηθαζία αδεηνδνηεζήο ηνπο.  

 

4.1 Ελλθνικζσ εταιρείεσ που ζπαψαν να λειτουργοφν πρόςφατα 
 

4.1.1 AirSea Lines 
 

 

Ζ εηαηξεία “AirSea Lines” ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2003 θαη ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ “Harbour Air”, ηελ κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ 

ησλ πδξνπιάλσλ παγθνζκίσο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003, αγφξαζε ηελ “Pegasus 

Aviation” ψζηε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη κέρξη λα βγεη ε δηθή ηεο άδεηα πνπ 

θαζπζηεξνχζε ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο. Σειηθά ε άδεηα βγήθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004. 

Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ν Μηράιεο Παηέιεο, ελψ πίζσ απφ ηελ εηαηξεία 

βξίζθνληαλ δπν επελδπηηθά Funds, ε Rab Capital κε πνζνζηφ 17,16% θαη ε Fidelity κε 

9,56%. Ο Καλαδφο Thomas Grenville ήηαλ ν δεχηεξνο κεγαινκέηνρνο ηεο εηαηξείαο κε 

πνζνζηφ 12,62%. 

  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε πηήζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ 

Πεηξαηά ζηελ Κάιπκλν κε επηβάηεο ηνπο ηφηε Τπνπξγνχο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ (http://www.kathimerini.gr/). Ζ εηαηξεία, αλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν ηεο 

επνρήο είρε πξνγξακκαηίζεη λα μεθηλήζεηο ηηο πηήζεηο ηεο ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (13 Απγνχζηνπ 2004), ζα μεθηλήζεη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

πηήζεηο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 κε ην δξνκνιφγην Ησάλληλα -Κέξθπξα- Παμνχο. Ο ζηφινο 

ηεο απνηειείην ηφηε απφ 2 πδξνπιάλα ηχπνπ “De Havilland DHC 6 Twin Otter” 

ρσξεηηθφηεηαο 19 αηφκσλ. Σν δξνκνιφγην Ησάλληλα- Κέξθπξα γηλφηαλ 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, δηαξθνχζε 25 ιεπηά θαη ζηνίρηδε 60 επξψ (100 επξψ κε επηζηξνθή). Σνλ 

http://www.kathimerini.gr/
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Μάξηην ηνπ 2006, εγθαηληάζηεθε ην πδαηνδξφκην ηεο Πάηξαο, ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο ε εηαηξεία πεηνχζε ζε φιν ην Ηφλην, ηα Ησάλληλα, ηελ Πάηξα θαη ην Πξίληεδη ηεο 

Ηηαιίαο. 

 

Δπφκελνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ην Αηγαίν Πέιαγνο. Οη αξρέο έδσζαλ άδεηα γηα ηελ 

δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζην Λαχξην θαη γηα δξνκνιφγηα πξνο ηηο Κπθιάδεο θαη ηα 

λεζηά ηνπ Βφξεηνπ Αηγαίνπ κε πεξηνξηζκφ ηξεηο πηήζεηο εκεξεζίσο. Σνλ Μάην ηνπ 2007 

απφ ην Λαχξην μεθηλνχζαλ δξνκνιφγηα γηα Μχθνλν, Πάξν, αληνξίλε, Ίν, Κσ θαη 

Κάιπκλν. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007 ε εηαηξεία πξνρσξάεη ζε αηθλίδηα αλαζηνιή φισλ ησλ 

πηήζεσλ ηεο ζην Αηγαίν Πέιαγνο επηθαινχκελε επηρεηξεζηαθή αλεηνηκφηεηα (Φαξξφο, 

2008, ζει.151) . Σελ ίδηα επνρή μέζπαζε θαη ε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηηο  Οιπκπηαθέο 

Αεξνγξακκέο επεηδή ε εηαηξεία πξαγκαηνπνηνχζε πηήζεηο ζηελ Πάξν θαη ηελ Κάιπκλν. 

Οη Οιπκπηαθέο Αεξνγξακκέο, πνπ εμππεξεηνχζαλ ηελ Πάξν θαη ηελ Κάιπκλν, 

απαηηνχζαλ ηελ δηαθνπή ησλ δξνκνινγίσλ ηεο “AirSea Lines” ζηα παξαπάλσ λεζηά 

ζηεξίδνληαο ηελ αγσγή ηνπο ζην φηη ηα δξνκνιφγηα απηά είλαη άγνλα θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ είλαη θαη επηδνηνχκελα (http://www.capital.gr/). 

 

Σν Λαχξην επίζεο ζεσξήζεθε αθαηάιιειν δηφηη ν δηάδξνκνο πξνζζαιάζζσζεο θαη 

απνζαιάζζσζεο βξηζθφηαλ έμσ απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ Λαπξίνπ κε απνηέιεζκα λα 

αθπξσζνχλ πνιιέο πηήζεηο ιφγσ θαθνθαηξίαο. Ζ άδεηα πνπ επηζπκνχζε ε εηαηξεία γηα 

ην Φάιεξν (καξίλα ηνπ Φινίζβνπ ή ΔΦ) δελ ήξζε πνηέ θαη νη πηήζεηο ζην Αηγαίν δελ 

ζπλερίζηεθαλ. Ζ εηαηξεία ζπλέρηζε λα πεηάεη ζην Ηφλην (Κέξθπξα, Κεθαινληά, Εάθπλζν, 

Ηζάθε, Λεπθάδα, Παμνχο, Πάηξα, Ησάλληλα)  κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 πνπ αλέζηεηιε 

φιεο ηηο πηήζεηο ηεο, παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα γηα ην έηνο απηφ ήηαλ πνιχ 

ελζαξξπληηθά κε 1,850 πηήζεηο θαη  13.100 επηβάηεο (κε ηελ πξνζζήθεο ελφο επηπιένλ 

πδξνπιάλνπ).  

 

ην δηάζηεκα πνπ ε εηαηξεία ιεηηνχξγεζε, πξαγκαηνπνίεζε 17.000 πηήζεηο 

κεηαθέξνληαο 170.000 επηβάηεο. Ζ εηαηξεία είρε επελδχζεη πάλσ απφ 20 εθαηνκκχξηα 

επξψ θαη απαζρνινχζε πάλσ απφ 70 άηνκα. Γεκηνχξγεζε δέθα πδαηνδξφκηα ζε λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ, ζηα Ησάλληλα, ηελ Πάηξα θαη ην Λαχξην, ελψ ζε 

πξννξηζκνχο φπσο ε Πάξνο ηα ακθίβηα αεξνζθάθε ηεο πξνζγεηψλνληαλ ζην ρεξζαίν 

αεξνδξφκην ηνπ λεζηνχ. Σα πδξνπιάλα κεηά ην θιείζηκν ηεο εηαηξείαο κεηαθέξζεθαλ 

ζηελ Μάιηα φπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ “Harbour Air Malta” ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηεο “Harbour Air”.  

 

http://www.capital.gr/
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χκθσλα κε δειψζεηο ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο, ε εηαηξεία είρε 

κεληαία έμνδα 70.000€ (καδί κε ηα έμνδα πξνζσπηθνχ) ελψ ηα έζνδα ηεο θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο δελ μεπεξλνχζαλ ηα 3.000€ εκεξεζίσο. 

 

Σεξάζηην πξφβιεκα γηα ηελ εηαηξεία ήηαλ ε γξαθεηνθξαηία πνπ αληηκεηψπηζε θαζψο 

κέρξη ην 2004 δελ ππήξρε λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα αεξνδξφκηα επί πδάηηλεο 

επηθάλεηαο. Δπίζεο πιήξσζε ηελ αζπλελλνεζία κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Σν λνκνζρέδην 

3333/2005 έδσζε ηηο πξψηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα πδξνπιάλα θαη ηα 

πδαηνδξφκηα άιια παξέπεκπε ηελ ξχζκηζε πνιιψλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ, φπσο ηε 

ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ, ζε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ έπξεπε λα εθδνζεί εληφο πέληε 

κελψλ. Μέρξη ην θιείζηκν ηεο εηαηξείαο, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα δελ είρε εθδνζεί θαη 

νχηε είρε ςεθηζζεί ν  N.3333/2005. 

 

Σέινο, γηα λα θαηαιάβεη θαλείο πφζν πξνσζνχζαλ ηφηε ην εγρείξεκα ηεο εηαηξείαο θαη 

ηελ αλάπηπμε κηαο εγρψξηαο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα, είλαη ε θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα ππέγξαθαλ νη ππνπξγνί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη 

πγθνηλσληψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηελ δεκηνπξγία 26 λέσλ πδαηνδξνκίσλ ζε 

απνκαθξπζκέλα λεζηά πνπ ν πιεζπζκφο ηνπο δελ μεπεξλά ηνπο ρίιηνπο θαηνίθνπο. Σν 

Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, επηζπκνχζε λα επηδνηήζεη ηηο πηήζεηο απηέο ψζηε νη 

θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα κεηαθέξνληαη δσξεάλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Βέβαηα ηίπνηα απφ ηα 

παξαπάλσ δελ έγηλε πξάμε. 

 

4.1.2 Argo Airways 
 

 

 

Ζ εηαηξεία “Argo Airways” έθαλε έλαξμε εξγαζηψλ ζηελ Διιάδα ζηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ 

2007. Γηεπζχλσλ χκβνπινο ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Παλαγηψηνπ κε πνζνζηφ 51%, ελψ 

ην ππφινηπν 49% ησλ κεηνρψλ άλεθε ζηελ κεμηθαληθή εηαηξεία “Argo International” 

κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ν Υεξάξδν Λφπεδ θαη ν έξρην Παδξφλ. Ζ εηαηξεία δαπάλεζε 

έλα πνζφ γχξσ ζηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ  ζε φιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη 

απαζρνινχζε 20 άηνκα πξνζσπηθφ. Ο ζηφινο ηεο απνηεινχηαλ απφ έλα “De 
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Havilland Canada DHC-3 Turbine Otter” ρσξεηηθφηεηαο 9 αηφκσλ. Ζ εηαηξεία θαηάθεξε 

λα πάξεη άδεηα απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) ην θαινθαίξη ηνπ 2009 

κεηά απφ πξνζπάζεηεο άλσ ηνπ ελφο έηνπο θαη έρνληαο ζηαζκεπκέλν ην πδξνπιάλν 

ηεο ζην αεξνδξφκην ηεο Ν.Αγρηάινπ γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν. χκθσλα κε ηνλ 

Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηεο εηαηξείεο ζε δειψζεηο ηνπ ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο, ην 

πδξνπιάλν είρε πηζηνπνηεζεί δχν θνξέο απφ ηελ EASA (European Aviation Safety 

Agency). Ζ ΤΠΑ φκσο δεηνχζε ζπλερψο λέα έγγξαθα θη έβξηζθε λέεο παξαιήςεηο. 

Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο δεηνχζε απφ ηελ εηαηξεία πεξηβαιινληηθή 

κειέηε γηα φιν ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ θαη φρη γηα ηελ πεξηνρή πνπ ζα δεκηνπξγνχηαλ ην 

πδαηνδξφκην. Σειηθά ε πξψηε πηήζε ηεο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 

Οθησβξίνπ 2009 απφ ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ ζην αεξνδξφκην ηεο θηάζνπ 

(http://www.capital.gr/). 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2010, μεθίλεζε πηήζεηο απφ Βφιν γηα ηα αεξνδξφκηα ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη ηεο Αζήλαο. Απφ ηνλ Βφιν γηα Θεζζαινλίθε ε εηαηξεία πεηνχζε 4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα, απφ ηνλ Βφιν γηα Αζήλα κία, ελψ ην δξνκνιφγην απφ Βφιν γηα θηάζν ήηαλ 

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ιεο νη πηήζεηο ήηαλ κε επηζηξνθή ηελ ίδηα κέξα.  Άκεζνο 

ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη  Βφξεηεο πνξάδεο (θηάζνο, 

θφπεινο Αιφλλεζνο) θαη ε δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζε Θεζζαινλίθε θαη Φάιεξν. Ζ 

πηήζε απφ Βφιν γηα Θεζζαινλίθε είρε δηάξθεηα 50 ιεπηψλ, γηα Αζήλα κία ψξα 

πεξίπνπ θαη γηα θηάζν 50 ιεπηά.  

 

Ζ εηαηξεία πξνρψξεζε ζε αλαζηνιή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 

επηθαινχκελε ζπληήξεζε ηνπ αεξνζθάθνπο ηεο. Έθηνηε ε εηαηξεία δελ μαλαπέηαμε, 

θπξίσο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεηψπηζε. Οη πξνζπάζεηεο ηεο 

γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ δελ έθεξαλ θάπνην απνηέιεζκα παξά ηηο 

επαθέο πνπ είρε κε ηνπηθνχο θνξείο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Σν πδξνπιάλν επίζεο, 

ήηαλ λαπισκέλν θαη επέζηξεςε ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηελ Διβεηία πνπ ήηαλ θαη ε 

βάζε ηνπ. 

 

4.1.3 Οι λόγοι αποτυχίασ των δφο πρϊθν εταιρειϊν υδροπλάνων 
 

Καη νη δπν εηαηξείεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ θιάδν ησλ 

πδξνπιάλσλ ζηελ ρψξα καο θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ απέηπραλ. Κχξηνη ιφγνη 

ήηαλ:  

 Ζ γξαθεηνθξαηία πνπ αληηκεηψπηζαλ. Οη αξρέο θάζε θνξά δεηνχζαλ θαη άιια 

έγγξαθα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο, ελφο πδξνπιάλνπ ηεο ή 

http://www.capital.gr/
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ελφο πδαηνδξνκίνπ, ελψ νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ κε αξγνχο 

ξπζκνχο.  

 Ζ έιιεηςε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα πδξνπιάλα (κέρξη ην 2010 πνπ 

αλέζηεηιε ηηο εξγαζίεο ηεο ε Argo δελ είρε ςεθηζζεί θαλ ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα).  

 Ο αληαγσληζκφο κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα (ραξαθηεξηζηηθή είλαη 

δηθαζηηθή δηακάρε Οιπκπηαθψλ αεξνγξακκψλ κε ηελ AirSea Lines)  

 Ζ κε δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 

 Ζ αλεηνηκφηεηα ησλ ίδησλ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο 

πνπ αληηκεηψπηζαλ. 

Οη ππνζρέζεηο θαη νη εμαγγειίεο ησλ εθάζηνηε ππνπξγψλ δεκηνπξγνχζαλ έλα αξθεηά 

θηιφδνμν θιίκα ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο πνπ νπδεκία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε 

αθνχ ν λφκνο γηα ηα πδαηνδξφκηα ςεθίζηεθε ην 2013 θαη ελ έηε 2015 δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη αθφκα νη πηήζεηο κε πδξνπιάλα παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ λέσλ δχν 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απφ άξζξα ηνπ Σχπνπ ηεο επνρήο, ηα πδξνπιάλα 

παξείραλ κηα γξήγνξε, νηθνλνκηθή θαη αμηφπηζηε ιχζε γηα ηνπο επηβάηεο πνπ ήζειαλ λα 

κεηαβνχλ ζε έλαλ πξννξηζκφ πνπ εμππεξεηνχζε κηα εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. Γηα λα πάεη 

θαλείο απφ ηα Ησάλληλα ζηελ Κέξθπξα πιήξσλε 60€, ελψ ε δηάξθεηα πηήζεο ήηαλ κφιηο 

25 ιεπηά. πσο είλαη θπζηθφ, νη ηηκέο απηέο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ έθαλαλ 

πνιχ αληαγσληζηηθφ κέζν κεηαθνξάο ην πδξνπιάλν. Σέινο, πνιιά απφ ηα εκπφδηα 

πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ίζσο λα νθείινληαλ ζε ζπκθέξνληα ησλ 

αληαγσληζηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (αεξνπνξηθέο θαη αθηνπιντθέο εηαηξείεο) πνπ θαηά 

θχξην ιφγν κνλνπσινχζαλ ηα δξνκνιφγηα απηά. 

 

 

4.2 Οι εταιρείεσ του κλάδου ςιμερα 
 

4.2.1 Τδροπλάνα Ελλάδασ/ Hellenic Seaplanes 
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Ζ εηαηξεία «Τδξνπιάλα Διιάδαο Α.Δ.» ηδξχζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2013. Ζ ίδξπζε ηεο 

εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν κφλν ηπραία δελ είλαη, αθνχ ζηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 2013 

ππνγξάθηεθε ν N.4146/13 πνπ αθνξνχζε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξνπιάλσλ θαη ησλ 

πδαηνδξνκίσλ .  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη νη εμήο:  

 Λεηηνπξγία αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πδξνπιάλσλ 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ πδαηνδξνκίσλ 

 Αδεηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε πδαηνδξνκίσλ 

 Δθπαίδεπζε πηιφησλ θαη ηερληθψλ πδξνπιάλσλ   

 

ηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη: 

1) ε θάιπςε ησλ  κε εμππεξεηνχκελσλ δηαδξνκψλ 

2) ε θάιπςε ησλ δηαδξνκψλ κε ειάρηζηεο ζπλδέζεηο θαη άβνια δξνκνιφγηα  

3) ε θάιπςε ησλ δηαδξνκψλ αηρκήο, επνρηαθψλ θαη ησλ δηαδξνκψλ κε πςειή 

δήηεζε πνπ δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηηο ππάξρνπζεο κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο.  

 

Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο είλαη ν Νηθφιαο Υαξαιάκπνπο θαη Αληηπξφεδξνο θαη Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ν Μηράιεο Αζζαξηψηεο (http://www.hellenic-seaplanes.com/index.php/el/) 

. Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ζα μεθηλήζεη ηηο πηήζεηο ηεο κε 4 

πδξνπιάλα ελψ κέρξη ην 2017 ηα αεξνζθάθε ηεο ζα θηάζνπλ ηα 20. Σα πξψηα 

ηέζζεξα πδξνπιάλα ζα είλαη  “De Havilland Canada Twin Otter DHC-6”, 19 ζέζεσλ, 

ελψ ζην άκεζν κέιινλ ν ζηφινο ηεο εηαηξείαο ζα εληζρπζεί θαη κε ακθίβηα αεξνζθάθε 

“Dornier Seastar CD2” 12 ζέζεσλ. χκθσλα κε ηελ εηαηξηθή παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο, 

νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη είλαη νη παξαθάησ: 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο 

 Πεξηεγεηηθέο πηήζεηο 

 Ναπισκέλεο πηήζεηο 

 Μεηαθνξέο ζε ζέξεηξα  

 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνξηίσλ 

 Αεξνδηαθνκηδέο  

 Τπεξεζίεο γηα επηβάηεο θξνπαδηέξαο 

 

Αλ θαη ε δηάξθεηα κηα πηήζεο κε πδξνπιάλν είλαη κηθξή, ν επηβάηεο κπνξεί λα 

απνιχζεη ηελ δηαδξνκή θαη λα ζαπκάζεη ην ηνπίν κηαο θαη ε πηήζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

http://www.hellenic-seaplanes.com/index.php/el/
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ρακειφ πςφκεηξν. Δπίζεο, ν ρξφλνο ηαμηδηνχ απφ έλαλ πξννξηζκφ ζε έλαλ άιιν είλαη 

κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά κέζα κεηαθνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηαηξηθή παξνπζίαζε: ν ρξφλνο κηαο 

πηήζεο ελφο πδξνπιάλνπ απφ ηελ Αζήλα ζηελ Μχθνλν έρεη ππνινγηζηεί ζε κηα ψξα, 

απφ πδαηνδξφκην ζε πδαηνδξφκην, θαζψο νη δηαδηθαζίεο είλαη απιέο θαη γξήγνξεο. Γηα 

λα κεηαβεί θαλείο κε αεξνπιάλν ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ππνινγίδεηαη ζηηο 

ηξεηο ψξεο (κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην, Check-in, αλακνλή, πηήζε) ελψ ηα επηβαηηθά 

πινία ρξεηάδνληαη 4-6 ψξεο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο. Οη ηηκέο 

ζα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο εηαηξείαο έλα δξνκνιφγην 

απφ ηελ Αζήλα ζηελ έξηθν ππνινγίδεηαη απφ 75 έσο 80€. Ο επηβάηεο γιηηψλεη θαη ηα 

έμνδα κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην (γηα ην Διεπζέξηνο Βεληδέινο ην ηαμί 

ζηνηρίδεη γχξσ ζηα 35€, 22€ γηα ην αεξνδξφκην ηεο Κσ θαη 20€ γηα ηεο Ρφδνπ). Οη ηηκέο 

εηζηηεξίσλ ησλ πδξνπιάλσλ είλαη ππνζεηηθέο, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο εηαηξείαο φηη 

νη πηήζεηο ζα μεθηλήζνπλ κέζα ζηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν ηνπ 2015. Δάλ θάπνηνο 

επηζθεπηφηαλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην ηκήκα θξαηήζεσλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

έηνπο (2015), ζα ηνπ εκθαληδφηαλ ε παξαθάησ εηθφλα πνπ ζα ηνλ πιεξνθνξνχζε φηη 

αθφκα δελ έρνπλ μεθηλήζεη νη θξαηήζεηο, πάξα ην αξρηθφ πιάλν ηεο εηαηξείαο φηη νη 

θξαηήζεηο ζα μεθηλνχζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 θαη ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ ηεο ζηνλ Σχπν. 

 

 

 

ιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα 

παξέρνπλ θαη πεξηεγεηηθέο αιιά θαη λαπισκέλεο πηήζεηο. Ζ εηαηξεία ζα εθηειεί 

πεξηεγεηηθέο πηήζεηο πάλσ απφ ειιεληθά λεζηά θαη αμηνζέαηα. Τπάξρεη ζνβαξφ 

ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζηελ Ακθίπνιε κεηά ηηο πξφζθαηεο 
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εμειίμεηο θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. Σα αεξνζθάθε κπνξνχλ λα λαπισζνχλ απφ 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη απφ απινχο επηβάηεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Δπίζεο ζα εμππεξεηνχλ επηβάηεο θξνπαδηέξαο 

κε πεξηεγεηηθέο πηήζεηο πάλσ απφ ηα ειιεληθά λεζηά.  

 

Ζ εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ 

ηαρπκεηαθνξψλ γηα κεηαθνξά θνξηίσλ θαη ηεο πγείαο γηα δηαθνκηδή αζζελψλ απφ φια 

ηα λεζηά θαη ηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ εηθφλα πνπ 

δείρλεη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

Πέξα απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πγείαο (Group Iaso, Athens Ambulance), ηηο 

αζθαιηζηηθέο (Interamerican), εηαηξείεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ (Porto Carras, Tui) θαη 

ηηο εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξάο (DHL) , ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζία θαη κε ην 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ηκήκα Ναπηηιηαθψλ ζπνπδψλ γηα έλα 

θχθιν ζπνπδψλ κε ηίηιν «Ληκεληθφο ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε», κε 6 δηαιέμεηο 

δηάξθεηαο δχν σξψλ ε θαζεκία (http://www.capital.gr/).  

 

Ζ εηαηξεία απηή ηελ ζηηγκή πξνζπαζεί λα αδεηνδνηήζεη ηα πδαηνδξφκηα πνπ έρεη 

νξηζηεί σο αλάδνρνο. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη θαηαθέξεη λα αδεηνδνηήζεη θαλέλα απφ ηα 

πδαηνδξφκηα ηεο θπξίσο ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο, πνπ παξά ηελ ςήθηζε ηνπ N.4146/13, 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2015, έρεη αδεηνδνηεζεί κφλν ην πδαηνδξφκην ηεο Κέξθπξαο πνπ 

είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο ηεο Κέξθπξα θαη αλάδνρνο είλαη ε 

αληαγσλίζηξηα εηαηξεία «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα». Σα πδαηνδξφκηα πνπ έρεη νξηζζεί σο 

http://www.capital.gr/
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αλάδνρνο ε “Hellenic Seaplanes”  είλαη ηδησηηθά θαη επελδχεη κφλν ε εηαηξεία ρσξίο λα 

επηβαξπλζεί ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Ληκέλα ή ν Γήκνο. Σα πδαηνδξφκηα απηά βξίζθνληαη 

ζηηο εμήο πεξηνρέο: 

 θχξνο 

 Αιφλλεζνο 

 Ακθηινρία 

 θφπεινο  

 Σήλνο 

 Πάηκνο 

 άκνο 

 Υαιθηδηθή (καξίλα) 

 Πάξγα (καξίλα) 

 Λήκλνο (καξίλα) 

 εηεία 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζε καξίλεο είλαη πην εχθνιε κηαο θαη 

αλήθνπλ ζε ηδηψηεο. Πξνζσξηλφο αλάδνρνο νξίζηεθε θαη γηα ηελ Δχβνηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πδαηνδξφκηα ηεο Υαιθίδαο, ηεο Καξχζηνπ, ηεο Κχκεο θαη ηεο 

Αηδεςνχ. Δπίζεο ζηελ Υαιθίδα ζα δεκηνπξγεζεί ε πξψηε ηερληθή βάζε πδξνπιάλσλ 

γηα ζπληήξεζε, ηερληθφ έιεγρν θαη επηδηφξζσζε ησλ πδξνπιάλσλ. 

 

Ζ εηαηξεία θηλείηαη θαη γηα ηελ δεκηνπξγία πδαηνδξνκίσλ ζε ιίκλεο πνπ θαη εθεί 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα φπσο ε γξαθεηνθξαηία (λνκνζεηηθά θελά θαη ηεξάζηηνο 

φγθνο ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο αξρέο), ην γεγνλφο φηη  νη 

πεξηνρέο ησλ ιηκλψλ ζεσξνχληαη πξνζηαηεπκέλεο (NATURA 2000) ή έρνπλ 

πξνθαζνξηζκέλεο ρξήζεηο θαη ζε απηέο δε πεξηιακβάλνληαη ηα πδαηνδξφκηα. Οη ιίκλεο 

είλαη νη παξαθάησ: 

 Σξηρσλίδα ζην Αγξίλην 

 Βεγνξίηηδα ζην Ακχληαην 

 Κατάθα ζηελ Εαράξσ Ζιείαο 

 Πνιπθχηνπ ζηελ Κνδάλε 

 Πακβψηηδα ζηα Ησάλληλα 

 Μεγάιε Πξέζπα ζηελ Φιψξηλα 

 Κεξθίλε ζηηο έξξεο 
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Χο ηερληθφο ζχκβνπινο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

αλέιαβε ζηα εμήο πδαηνδξφκηα: 

 Βφινο 

 Εάθπλζνο 

 Κέξθπξα (Ηδησηηθφ) 

 Μεγαλήζη (Ηδησηηθφ)  

 

Δπίζεο έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία κεηξνπνιηηηθνχ 

πδαηνδξνκίνπ ζην Φάιεξν, κε αμηνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ «ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο» 

(ΔΦ). Σν εγρείξεκα απηφ βέβαηα,  ην είραλ πξνζπαζήζεη θαη άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ (AirSea Lines θαη Argo Airlines) θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ρσξίο επηηπρία. 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ζηφρνο ηεο “Hellenic Seaplanes” γηα ην 

άκεζν κέιινλ είλαη ε δεκηνπξγία πδαηνδξνκηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ζεκαδεκέλεο 

ζηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο πνπ αθνινπζεί. Πέξα απφ ηηο εγρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

εηαηξεία επηζπκεί λα ελψζεη ηελ Διιάδα κε ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, δειαδή ηελ 

Σνπξθία, ηελ Βνπιγαξία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Κξναηία. 
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4.2.2 Ελλθνικά Τδατοδρόμια/ K2 Smart Jets 
 

 

 

Ζ εηαηξεία «Διιεληθά πδαηνδξφκηα» έρεη σο αληηθείκελν ηελ κειέηε, θαηαζθεπή, 

αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία πδαηνδξνκίσλ (http://waterairports.com/). Πνιιά απφ ηα 

ζηειέρε ηεο δηαζέηνπλ πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν δηφηη δνχιεπαλ ζηελ “AirSea Lines” 

πξηλ θιείζεη ε εηαηξεία ην 2008, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο εηαηξείαο, 

Σάζν Γθφβα. ην εηαηξηθφ ζρήκα ηεο εηαηξείαο κεηέρνπλ θαη ε ειιεληθή αεξνπνξηθή 

εηαηξεία “K2 Smart Jets” πνπ δηαζέηεη “Business Jets” αεξνζθάθε θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ VIP πηήζεσλ, αιιά θαη ε εηαηξεία “Α. ΒΑΗΛΑΚΖ 

ΑΔΒΔ” πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο μπιείαο κε έδξα ηελ Κξήηε. 

 

Ζ εηαηξεία απηή ηελ ζηηγκή αζρνιείηαη κε ηελ έθδνζε αδεηψλ ησλ πδαηνδξνκίσλ πνπ 

έρεη αλαιάβεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία απηή αλαιακβάλεη λα αδεηνδνηήζεη, λα 

θαηαζθεπάζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη πδαηνδξφκηα πνπ αλήθνπλ ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο (ζε αληίζεζε κε ηελ “Hellenic Seaplanes” πνπ ηα πδαηνδξφκηα ηεο ζα 

είλαη ηδησηηθά), φπσο ην πδαηνδξφκην ηεο Κέξθπξαο πνπ αλήθεη ζηνλ «Οξγαληζκφ 

Ληκέλνο Κέξθπξαο ΑΔ» θαη είλαη ην πξψην πδαηνδξφκην πνπ αδεηνδνηήζεθε ζηελ ρψξα 

καο ζην ηέινο ηνπ 2014. Μαδί κε ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Κέξθπξαο ίδξπζαλ ην 2014 

ηελ εηαηξεία «Τδαηνδξφκηα Βνξείνπ Ηνλίνπ ΔΠΔ» γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηνδξνκίσλ 

ζηελ Κέξθπξα θαη ζηνπο Παμνχο. Πέξα απφ ηελ Κέξθπξα θαη ηνπο Παμνχο, ε εηαηξεία 

έρεη αλαιάβεη ηελ αδεηνδφηεζε ησλ παξαθάησ πδαηνδξνκίσλ: 

 Τδαηνδξφκην Δξεηθνχζζαο  

 Τδαηνδξφκην Παμψλ  

 Τδαηνδξφκην Πάηξαο  

 Τδαηνδξφκην Ρεζχκλνπ  

 Τδαηνδξφκην Λαπξίνπ  

 Τδαηνδξφκην Ζξαθιείνπ 

 Τδαηνδξφκην Υεξζνλήζνπ  

 Τδαηνδξφκην Υαλίσλ 

http://waterairports.com/
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 Τδαηνδξφκην ιίκλεο Βεγνξίηηδαο 

 Τδαηνδξφκην Αγίαο Μαξίλαο- Ραθήλαο 

 Τδαηνδξφκην ίθλνπ 

 Τδαηνδξφκην Πφξνπ 

 Τδαηνδξφκην Ίνπ 

 Τδαηνδξφκην Καηάθνινπ 

 

Σα πδαηνδξφκηα Δξεηθνχζζαο θαη Οζσλψλ είλαη θαη απηά ηδηνθηεζίαο Οξγαληζκνχ 

Ληκέλνο Κέξθπξαο, ηεο Πάηξαο είλαη ηδηνθηεζίαο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πάηξαο, ηνπ 

Ρεζχκλνπ ηδηνθηεζίαο Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ρεζχκλνπ, ηνπ Λαπξίνπ ηδηνθηεζίαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Λαπξίνπ, ηνπ Ζξαθιείνπ ηδηνθηεζίαο Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Ζξαθιείνπ, ηεο Υεξζνλήζνπ ηδηνθηεζίαο Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υεξζνλήζνπ, 

ησλ Υαλίσλ ηδηνθηεζίαο Ληκεληθνχ Σακείνπ Ννκνχ Υαλίσλ, ηεο ιίκλεο Βεγνξίηηδαο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ηεο Ραθήλαο ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Ραθήλαο, ηεο ίθλνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ ίθλνπ, ηνπ Πφξνπ 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Πφξνπ, ηεο Ίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ίνπ θαη ηνπ Καηάθνινπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ιηκεληθνχ Σακείνπ Πχξγνπ.  

 

Παξά ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ πδξνπιάλνπ ηεο Κέξθπξαο (http://www.capital.gr/), νη 

ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα δελ κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ αθνχ δελ έρεη 

αδεηνδνηεζεί αθφκα θαλέλα άιιν πδαηνδξφκην. Ζ Κέξθπξα έρεη ήδε ρεξζαίν 

αεξνδξφκην πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο πηήζεηο γηα ην λεζί θαη έηζη έλα 

δξνκνιφγην απφ ην πδαηνδξφκην ζε έλα ρεξζαίν αεξνδξφκην ηεο ρψξαο απφ έλα 

ακθίβην αεξνζθάθνο δελ έρεη ηδηαίηεξν λφεκα απηή ηελ ζηηγκή.  

 

Ζ εηαηξεία “K2 Smart Jets”, πνπ θαηέρεη ην 50% ησλ κεηφρσλ ηεο  εηαηξείαο «Διιεληθά 

Τδαηνδξφκηα», ζα αλαιάβεη ηηο πηήζεηο κε πδξνπιάλα απφ ηα πδαηνδξφκηα πνπ γίλεηαη 

αλάδνρνο ε εηαηξεία «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα». Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε “K2 Smart Jets” 

ίδξπζε κηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηελ “Air Waves” θαη μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία “Viking Air” πνπ θαηαζθεπάδεη πηα ηα πδξνπιάλα 

“de Havilland DHC-6 Twin Otter”, 19 ζέζεσλ θαη κέγηζηεο ηαρχηεηαο 250ρικ/ψξα. Ζ 

εηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ παξαγγειία δχν ηέηνησλ αεξνζθαθψλ 

αμίαο 12 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (http://www.k2smartjets.com/home.php). 

 

http://www.capital.gr/
http://www.k2smartjets.com/home.php
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ηνλ παξαθάησ ράξηε ηεο Διιάδνο είλαη ζεκεησκέλεο νη πεξηνρέο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα πδαηνδξφκηα πνπ είλαη αλάδνρνο ε εηαηξεία «Διιεληθά 

Τδαηνδξφκηα». 

 

 

 

 

4.2.3 Θ εγχϊρια αγορά υδροπλάνων ςιμερα 
 

Οη δπν εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4146/2013 δελ έρνπλ θαηαθέξεη 

αθφκα λα μεθηλήζνπλ ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα. Αθφκα βξίζθνληαη ζηελ θάζε 

αδεηνδφηεζεο ησλ πδαηνδξνκίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ απνπζία 

κεηξνπνιηηηθψλ πδαηνδξνκίσλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε θάλεη ην εγρείξεκα ηνπο 

αθφκα πην δχζθνιν. Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ, θαη ζηηο δχν εηαηξείεο πδξνπιάλσλ 

ζηνίρεζε ε απνπζία πδαηνδξνκίνπ ζηελ Αζήλα, ελψ ην Λαχξην απνδείρζεθε 

αλεπαξθέο. Ζ “Hellenic Seaplanes” επηζπκεί ηα πδαηνδξφκηα ηεο λα είλαη ηδησηηθά, ελψ 

ε εηαηξεία  «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα» νξίδεηαη σο αλάδνρνο ζε πδαηνδξφκηα δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο πδαηνδξνκίνπ ππνινγίδεηαη ζηηο 50.000-

100.000€ θαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην αλαιακβάλεη ε αλάδνρνο εηαηξεία, ελψ ζηελ 

δεχηεξε ν δεκφζηνο νξγαληζκφο. Έλα πδαηνδξφκην ζπλήζσο πεξηιακβάλεη κηα πισηή 

εμέδξα θαη έλαλ ιπφκελν ρψξν αλακνλήο επηβαηψλ. Δλδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη 

φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο φπσο ε Κέξθπξα θαη δχν εηαηξείεο επηζπκνχλ λα 
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δξαζηεξηνπνηεζνχλ, απμάλνληαο έηζη ηνλ ππάξρνλ αληαγσληζκφ κε ηα ππφινηπα 

κεηαθνξηθά κέζα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν N.4146/2013 πνπ ήηαλ θαη ε αθνξκή λα 

μαλαδεζηαζεί ην ελδηαθέξνλ επηρεηξεκαηηψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ θιάδν ησλ 

πδξνπιάλσλ ζηελ ρψξα καο. 

 

 

4.3 Ν.4146/2013: Ζνασ γραφειοκρατικόσ νόμοσ που δυςκολεφει τθν ανάπτυξθ τθσ 

αγοράσ υδροπλάνων ςτθν Ελλάδα  
 

πσο θάλεθε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, κέρξη ην 2013 ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα 

ηα πδξνπιάλα θαη γηα ηα πδαηνδξφκηα ήηαλ έιιεηπεο έσο θαη ηειείσο αλχπαξθην, 

πξάγκα πνπ ζηνίρεζε ζηηο δχν πξψελ εηαηξείεο ηαθηηθψλ πηήζεσλ κε πδξνπιάλα. Ο 

Ν.3333/2005 δελ θαηαηέζεθε πνηέ ζηελ Βνπιή κηαο θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ 

αθνξνχζε ηα πδξνπιάλα, δελ εθδφζεθε πνηέ. κσο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ N.4146/2013, 

ηα πδξνπιάλα κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα μεθηλήζνπλ ηηο πηήζεηο ηνπο θαζψο ν λφκνο 

νξίδεη ηη είλαη πδαηνδξφκην, ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πδαηνδξνκίνπ θαη φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ηα 

πδαηνδξφκηα. Οξηζκνί πνπ δελ ππήξραλ πξνεγνπκέλσο. Δπίζεο, ν λφκνο 

πεξηιακβάλεη θαλφλεο γηα ηηο ρξήζεηο ησλ πδξνπιάλσλ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα 

πδξνπιάλα είλαη πηα πιήξεο.  

 

ηνλ N.4146/2013 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Α‟ 90/2013, ην θεθάιαην Δ‟, κε ηίηιν 

«Ίδξπζε, Λεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλσλ επηθαλεηψλ», θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 32 κέρξη 57  αθνξνχλ ηα πδαηνδξφκηα. θνπφο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ν θαζνξηζκφο:  

1. Σσλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πδαηνδξνκίνπ απφ νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

2. Σσλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλσηέξσλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο 

3. Σσλ πεξηνξηζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πινίσλ πνπ δηαπιένπλ δίπια ζηα 

πδαηνδξφκηα 

4. Σσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο ησλ πδαηνδξνκίσλ 

5. Σσλ πξνυπνζέζεσλ πξνζζαιάζζσζεο θαη απνζαιάζζσζεο πδξνπιάλσλ ζηα 

πδαηνδξφκηα 
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Με ηνλ λφκν απηφ, νξίδεηαη ην πδαηνδξφκην σο «ην αεξνδξφκην επί πδάηηλεο 

επηθάλεηαο, ην νπνίν πξννξίδεηαη ζην ζχλνιν ή ελ κέξεη γηα ηελ απνζαιάζζσζε, 

πξνζζαιάζζσζε θαη επί ηεο επηθάλεηαο απηήο θίλεζε αεξνζθαθψλ, θαη ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ππνδνκή ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο επηβαηψλ, θνξηίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ». 

 

Χο αεξνπνξηθή εκέξα νξίδεηαη «ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη 30 ιεπηά πξηλ ηελ 

αλαηνιή έσο θαη 30 ιεπηά κεηά ηελ δχζε ηνπ ειίνπ». Μφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αεξνπνξηθήο εκέξαο έλα πδξνπιάλν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί πηήζεηο. Οξίδνληαη 

επίζεο, νη πεξηνρέο θίλεζεο θαη ειηγκψλ ηνπ πδαηνδξνκίνπ, πεξηγξάθνληαη νη φξνη 

εθηέιεζεο πηήζεσλ θαη πσο πξέπεη λα θηλείηαη ην πδξνπιάλν ζε πδάηηλε επηθάλεηα, 

ελψ νξίδνληαη ηα ηέιε ιεηηνπξγίαο ηνπ πδαηνδξνκίνπ πνπ είλαη «γηα θάζε αλαρσξνχληα 

επηβάηε ην 5% ηνπ θαζαξνχ λαχινπ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην». 

ηνλ λφκν απηφ δίλνληαη θαη άιινη νξηζκνί θαζψο θαη γεληθέο δηαηάμεηο πνπ δελ 

ππήξραλ κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ θαη νξίδνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

πδαηνδξνκίσλ θαη ησλ πδξνπιάλσλ. 

 

Γηαβάδνληαο θαλείο ηνλ λφκν, θαηαιαβαίλεη φηη λαη κελ ε ςήθηζε ηνπ ήηαλ έλα βήκα 

κπξνζηά γηα λα απνθηήζεη επηηέινπο ε ρψξα καο έλα νξγαλσκέλν δίθηπν κεηαθνξάο 

επηβαηψλ κε πδξνπιάλα, αιιά ε γξαθεηνθξαηία αθφκα ππάξρεη θαη δπζθνιεχεη ηελ 

αδεηνδφηεζε ησλ πδαηνδξνκίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ γηα ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πδαηνδξνκίνπ. 
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Γιάγραμμα 2: Διαδικαζία αδειοδόηηζηρ ςδαηοδπομίος 

Πεγή: http://www.yme.gr/ 

http://www.yme.gr/
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χκθσλα κε ην Τπνπξγείν, ε δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο δηαξθεί 65 κέξεο. Ο 

ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ηελ αίηεζε καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν κε φια ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα πνπ έρεη ζπιιέμεη ζηελ Γηεχζπλζε Πνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ, Αλάπηπμεο θαη 

Αμηνπνίεζεο Αεξνδξνκίσλ (Γ.Π..Α.Α.Α.) ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ. Ο ηερληθφο 

θάθεινο πεξηέρεη  δηθαηνινγεηηθά φπσο: πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν δήισζεο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή έλαξμεο εξγαζηψλ ή 

κεηαβνιή εξγαζηψλ, νξηζκφ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, Ναπηηθφ Υάξηε ηεο Τδξνγξαθηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ πνπ λα είλαη απνηππσκέλα φια ηα ζεκεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πδαηνδξνκίνπ, Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα 

Υάξηε ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ πνπ ζα απνηππψλεηαη ε πεξηνρή ειηγκψλ 

ηνπ πδαηνδξνκίνπ, απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα παξαρψξεζε ρξήζεο ρψξνπ 

αηγηαινχ ή ζαιάζζηνπ ρψξνπ έθηνο ιηκέλα, αζθαιηζηηθή θάιπςε.  

 

Ζ Γ.Π..Α.Α.Α.  εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ πξνσζεί ηνλ θάθειν ζηα Γεληθά Δπηηειεία 

Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο (Γ.Δ.Ν. θαη Γ.Δ.Α αληίζηνηρα), ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ θαη ζηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζηελ Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) θαη ζηελ Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Οη ππεξεζίεο απηέο αθνχ ειέγμνπλ ηνλ ηερληθφ θάθειν, ηνλ 

επηζηξέθνπλ εληφο 25 εξγάζηκσλ ήκεξσλ ζηελ Γ.Π..Α.Α.Α. θαη εθφζνλ εθείλε 

απνδερζεί ηηο γλσκαηεχζεηο ηνπο, εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ πξνρσξάεη ζε 

βεβαίσζε απνδνρήο θαθέινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη απνδνρή γλσκαηεχζεσλ 

απφ ηελ Γ.Π..Α.Α.Α., ν ελδηαθεξφκελνο, αθνχ πάξεη κηα αηηηνινγεκέλε απφξξηςε 

θαθέινπ ζηα ρέξηα ηνπ, κπνξεί λα καδέςεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπ έιεηπαλ θαη λα 

δεηήζεη ηελ επαλεμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηνπ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Παξάιιεια κε 

απηή ηελ δηαδηθαζία, εάλ ην πδαηνδξφκην δελ έρεη εγθξηζεί πεξηβαιινληνινγηθά, 

πξνσζείηαη θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο Μ.Π.Δ. γηα έθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ (Α.Δ.Π.Ο.).  

 

ηελ ζπλέρεηα, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνβεί ζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πδαηνδξνκίνπ θαη αθνχ θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο απηέο, αθνινπζεί ε 

ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Τδαηνδξνκίσλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Δληφο 20 

εξγάζηκσλ εκεξψλ ιακβάλεη ρψξα ε επηζεψξεζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη εάλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, εληφο 5 εξγάζηκψλ εκεξψλ γίλεηαη εηζήγεζε 

απφθαζεο γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ππνγξάθεηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πδαηνδξνκίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή, ν ελδηαθεξφκελνο 

ιακβάλεη κηα αηηηνινγεκέλε αξλεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε. ηελ ζπλέρεηα, θαη αθνχ ν 
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ελδηαθεξφκελνο έρεη πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο αιιαγέο, γίλεηαη κηα λέα επηζεψξεζε 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη απνθαζίδεηαη εάλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ εηζήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ελφο 

πδαηνδξνκίνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαδηθαζία κφλν απιή δελ είλαη. Οη αξκφδηεο 

αξρέο πνπ κεζνιαβνχλ θαη πξέπεη λα πεξάζεη ν ηερληθφο θάθεινο είλαη πάλσ απφ 5, 

ρσξίο ηελ Γ.Π..Α.Α.Α., κέρξη λα γίλεη ε επηζεψξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Τδαηνδξνκίνπ, 

πνπ κε δηθή ηεο εηζήγεζε ην πδαηνδξφκην παίξλεη άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ ππνπξγφ Ναπηηιίαο θαη ηνλ πθππνπξγφ Μεηαθνξψλ (έηζη έγηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πδαηνδξνκίνπ ηεο Κέξθπξαο). Οη 65 κέξεο πνπ ππνινγίδεη ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ είλαη ην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα βγεη ε 

άδεηα, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ζηελ ρψξα καο ν θξαηηθφο κεραληζκφο δελ 

αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο. 

Δπίζεο, είλαη πξνθαλέο φηη εάλ ε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είλαη ειιείπεηο ή ε 

επηηξνπή δελ εγθξίλεη ην πδαηνδξφκην απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη ρξήκαηα γηα 

ηελ άδεηα. Σα έγγξαθα πνπ δεηάεη ε Γ.Π..Α.Α.Α. θαη νη ππφινηπεο αξκφδηεο αξρέο 

είλαη πνιιά, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 65 κέξεο θαη ν ελδηαθεξφκελνο γηα λα ηα ζπιιέμεη έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηελ γξαθεηνθξαηία θαη άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφο ν ιφγνο πνπ, ελψ ν λφκνο έρεη ςεθηζηεί απφ 

ηελ άλνημε ηνπ 2013, ην πξψην πδαηνδξφκην αδεηνδνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2014 θαη δελ 

είλαη άιινο απφ ηελ ειιεληθή γξαθεηνθξαηία. Αλ θαη ν N.4146/2013 έζεζε ζηαζεξέο 

βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηελ ρψξα καο, νη ελδηαθεξφκελνη 

ζπλαληνχλ αθφκα ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα εγρεηξήκαηα 

ηνπο. Ο λφκνο απηφο πξέπεη λα απινπνηεζεί ψζηε  λα μεπεξαζηεί ε γξαθεηνθξαηία θαη 

λα κπνξέζνπλ λα εθδνζνχλ πεξηζζφηεξεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο πδαηνδξνκίσλ θαη λα 

μεθηλήζνπλ νη πηήζεηο κε πδξνπιάλα ζηελ ρψξα καο.     
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Κεφάλαιο 5ο : Μελζτθ Περίπτωςθσ: Κροατία 
 

 

θνπφο πνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα θαλεί πνπ ππεξηεξνχλ θαη πνπ πζηεξνχλ ηα 

πδξνπιάλα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη 

ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλα δελ έρνπλ μεθηλήζεη ζηελ ρψξα καο, επηιέγεηαη ε 

Κξναηία ζαλ κειέηε πεξίπησζεο, πνπ εθεί μεθίλεζαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014. Ζ ρψξα 

απηή, επηιέρζεθε απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, δηφηη είλαη 

Δπξσπατθή ρψξα, έρεη παξφκνην θιίκα κε ηελ Διιάδα θαη βξίζθεηαη γεσγξαθηθά θνληά, 

έρεη πινχζηα αθηνγξακκή θαη πνιιά λεζηά. Δπίζεο, ν ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ 

θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο.  

 

5.1 Θ Κροατία 
 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κξναηίαο βξίζθεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζπλνξεχεη 

βφξεηα κε ηελ Οπγγαξία θαη ηελ ινβελία, αλαηνιηθά κε ηελ εξβία θαη ηελ Βνζλία-

Δξδεγνβίλε, ελψ λφηηα κε ην Μαπξνβνχλην. Γπηηθά βξέρεηαη απφ ηελ Αδξηαηηθή 

Θάιαζζα. Πξσηεχνπζα ηεο είλαη ην Εάγθξεκπ, ελψ ζεκαληηθέο πφιεηο είλαη ε Πνχια, ε 

Ρηέθα, ην πιηη θαη ην Νηνπκπξφβληθ. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έρνπλ έλα 

ζρεηηθά ζεξκφ θαη βξνρεξφ επεηξσηηθφ θιίκα. Οη πην ζεξκέο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηελ 

Αδξηαηηθή Αθηή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ Μεζνγεηαθφ θιίκα. Ζ ρψξα θέξδηζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ Γηνπγθνζιαβία ην 1991 (http://en.wikipedia.org/). 

 

http://en.wikipedia.org/


66 
 

  

Ζ ππεξεζίεο είλαη ν πην ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κξναηίαο, κε ηνλ 

ηνπξηζκφ λα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν. Δθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο ηελ 

επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν γηα λα γλσξίζνπλ ηελ κεγάιε αθηνγξακκή ηεο κε ηα 79 

λεζηά θαη ηηο ηζηνξηθέο ηεο παξαιηαθέο πφιεηο. Ζ ελδνρψξα, κε εμαίξεζε ην Εάγθξεκπ, 

έρεη ιηγφηεξα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα. Οη Κξνάηεο, πξνζηαηεχνπλ ηελ θπζηθή θιεξνλνκία 

ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη νθηψ πεξηνρέο έρνπλ αλαθεξπρηεί σο εζληθά πάξθα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ην Δζληθφ πκβνχιην Σνπξηζκνχ ηεο Κξναηίαο, νη ηνπξίζηεο 

πνπ επηζθέθζεθαλ ηνλ Κξναηία ην 2013 έθηαζαλ ζρεδφλ ηα 13 εθαηνκκχξηα. Σν Δζληθφ 

πκβνχιην Σνπξηζκνχ ηεο Κξναηίαο έρεη ρσξίζεη ηελ ρψξα ζηηο εμήο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο:  

 Ίζηξηα 

 Κβάξλεξ θαη Τςίπεδα 

 Γαικαηία- Εαληάξ 

 Γαικαηία- ίκπεληθ 

 Γαικαηία- πιηη  

 Γαικαηία- Νηνπκπξφβληθ 

 Κεληξηθή Κξναηία 

 ιαβνλία 

 Εάγθξεκπ 

 

5.2 Σα υδροπλάνα ςτθν Κροατία 
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πσο αλαθέξζεθε ζε παξαπάλσ θεθάιαην, ε εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο 

πηήζεηο κε πδξνπιάλα ζηελ Κξναηία είλαη ε “European Coastal Airlines” (ECA). Σα 

ηαθηηθά δξνκνιφγηα έρνπλ σο εμήο: απφ ην πιηη ζην λεζί Hvar  θαη ηελ πφιε Jelsa, 

απφ ην πιηη ζην λεζί Rab, θαη απφ ην Εάγθξεκπ ζην Rab. Ζ εηαηξεία έρεη δχν πηήζεηο 

ηελ εκέξα κε επηζηξνθή απφ ην πιηη γηα Hvar, κηα πηήζε κε επηζηξνθή απφ ην πιηη 

γηα Rab θαη κηα πηήζε κε επηζηξνθή απφ ην Rab γηα Εάγθξεκπ. Παξαηεξεί θαλείο φηη 

απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Εάγθξεκπ, ν ηνπξίζηαο κπνξεί λα ηαμηδέςεη κέρξη ην λεζί Hvar 

θαη ηελ Jelsa, κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ην λεζί Rab θαη ην πιηη, πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

ιηκάλη ηεο Κξναηίαο θαη δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Δπίζεο, ε εηαηξεία 

πξνζθέξεη κέζν κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην ηνπ πιηη ζηελ πφιε ηνπ πιηη θαη ην 

μελνδνρείν “Le Merdien Lav” θαη απφ ηελ Jelsa γηα ηελ πφιε Hvar αιιά θαη ην ιηκάλη 

Stari Grad ζην λεζί Hvar, κε έμηξα ρξέσζε. Αλαιπηηθά ηα δξνκνιφγηα θαη ε δηάξθεηα 

πηήζεο θαίλνληαη  

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:      

 

 

Πίνακας 3: Δπομολόγια Οκηυβπίος ηηρ εηαιπείαρ “ECA”  

Πεγή: http://www.ec-air.eu/en/ 

 

 

Γηα λα κεηαβεί θαλείο απφ ην πιηη ζηελ Jelsa  ρξεηάδεηαη 13 ιεπηά, απφ ην πιηη ζην 

Rab 45 ιεπηά θαη απφ ην Rab ζην Εάγθξεκπ 37 ιεπηά. Έλαο επηβάηεο πνπ επηζπκεί λα 

κεηαβεί απφ ην Εάγθξεκπ ζην πιηη, κε ελδηάκεζε ζηάζε ζην Rab, κπνξεί λα επηιέμεη 

ηελ πηήζε απφ ην Εάγθξεκπ ζηηο 13:50 θαη λα είλαη ζην πιηη ζηηο 15:45 (1 ψξα θαη 55 

ιεπηά), ελψ εάλ επηζπκεί λα πάεη ζηελ Jelsa, ζα βξίζθεηαη εθεί ζηηο 16:58 (3 ψξεο θαη 8 

http://www.ec-air.eu/en/
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ιεπηά). ηνπο ρξφλνπο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ελδηάκεζεο ζηάζεηο, αθνχ ν 

θαζαξφο ρξφλνο πηήζεο απφ ην Εάγθξεκπ ζηελ Jelsa είλαη 1 ψξα θαη 35 ιεπηά. Σα 

παξαπάλσ δξνκνιφγηα ίζρπαλ ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο εηζηηεξίσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηνπο πξννξηζκνχο 

απηνχο. Οη ηηκέο δελ είλαη ζε επξψ αιιά ζην θξναηηθφ λφκηζκα, Κνχλα (kn). ιεο νη 

ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο ζην δηαδίθηπν. Οη ηηκέο, φπσο 

θαη ηα δξνκνιφγηα κπνξεί λα αιιάμνπλ, αλάινγα ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαη ηελ δήηεζε 

ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο. ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηζνηηκία Δπξψ- Κνχλα αιιά θαη 

ηελ ηηκή ηεο βελδίλεο. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Τιμέρ ειζιηηπίυν ηηρ εηαιπείαρ “ECA” 

Πεγή: http://www.ec-air.eu/en/ 

http://www.ec-air.eu/en/
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Ζ ηζνηηκία Κνχλα-Δπξψ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015, δηακνξθσλφηαλ ζην 1€ γηα 7,72 

kn. Άξα κε βάζε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ην εηζηηήξην απφ ην Εάγθξεκπ ζην Rab 

ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 2014 ζηνίρηδε 499,00kn (64,63€),  απφ ην Rab ζην πιηη 

499,00kn(64,63€) θαη απφ ην πιηη ζηελ Jelsa 222,00 kn (28,76€). Δάλ θάπνηνο 

επηζπκνχζε λα κεηαβεί απφ ην Εάγθξεκπ ζην πιηη πιήξσλε 998,00kn (129,26€), ελψ 

γηα λα κεηαβεί ζηελ Jelsa 1.220,00kn (158,02€).  

 

5.3 Μελζτθ Περίπτωςθσ: Σα υδροπλάνα και τα υπόλοιπα μζςα μεταφοράσ ςτθν 

Κροατία 
 

Αο δνχκε ηψξα ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρεη κηα νηθνγέλεηα ηνπξηζηψλ πνπ 

απνηειείηαη απφ δπν ελήιηθεο θαη δπν παηδηά πνπ επηζθέπηεηαη ηελ Κξναηία θαη 

επηζπκεί λα κεηαβεί ζηνπο πξννξηζκνχο πνπ εμππεξεηεί κε ηαθηηθέο πηήζεηο ε 

European Coastal Airlines (Rab, πιηη, Jelsa). πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ε ECA 

εμππεξεηεί ην Rab κε ηαθηηθή πηήζε απφ ην Εάγθξεκπ ρξνληθήο δηάξθεηαο 37 ιεπηψλ 

θαη εηζηηήξην αμίαο 499,00kn αλά ελήιηθα θαη 249,50kn γηα θάζε παηδί. χκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ ράξηε, ε νηθνγέλεηα γηα λα κεηαβεί ζην Rab έρεη θαη άιιεο επηινγέο εθηφο 

ηνπ πδξνπιάλνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πηήζε κε ρεξζαίν αεξνζθάθνο κεηαμχ ησλ 

πξννξηζκψλ απηψλ δελ ππάξρεη. Σν Rab δελ δηαζέηεη ρεξζαίν αεξνδξφκην θαη επεηδή 

κηιάκε γηα λεζί, ε ρξήζε ελφο πινίνπ είλαη αλαγθαζηηθή. Τπάξρεη φκσο ε επηινγή αληί 

ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Εάγθξεκπ, ην αεξνδξφκην ηεο Ρηέθα, πνπ είλαη πην θνληά ζην 

Rab. Απηή ε πεξίπησζε δελ ζα καο απαζρνιήζεη δηφηη πξψηνλ δελ ππάξρεη πηήζε κε 

πδξνπιάλν απφ ηελ Ρηέθα θαη δεχηεξνλ ηα δχν αεξνδξφκηα εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο 

δηεζλήο πηήζεηο.  
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Πξψηε πεξίπησζε ζεσξείηαη ην πδξνπιάλν κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο λα αλέξρεηαη ζηα 

1.497,00kn θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο είλαη 37 ιεπηά (ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο 

θαίλνληαη αλαιπηηθά νη φιεο νη πξάμεηο). Γεχηεξε πεξίπησζε είλαη ην ιεσθνξείν πνπ 

μεθηλάεη απφ ην Εάγθξεκπ θαη πεγαίλεη ζην Rab. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

κεηαθνξηθήο εηαηξείαο “Autotrans”, ε κέζε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ απηνχ ππνινγίδεηαη 

ζηηο 5 ψξεο θαη 22 ιεπηά θαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ αλέξρεηαη ζηα 216,00kn θαη 130,00kn 

γηα ηα παηδηά. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 692,00kn θαη δελ ππνινγίδεηαη ην 

θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην ζηνλ ζηαζκφ ιεσθνξείσλ. 

 

Σξίηε πεξίπησζε είλαη λα λνηθηάζεη απηνθίλεην θαη λα κεηαβεί ζε θάπνην ιηκάλη πνπ 

εμππεξεηεί ην Rab. Σα ιηκάληα είλαη ηα εμήο: Stinica, Valbiska (λεζί Krk), Ρηέθα, Lun 

(λεζί ηνπ Pag). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή “Google maps” πνπ δίλεη ζηνλ ρξήζηε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξφλν θαη ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ δπν πξννξηζκψλ 

αιιά θαη ηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, ην ιηκάλη ηεο Stinica κνηάδεη ε θαιχηεξε επηινγή. 

Ζ ελνηθίαζε ζα γίλεη απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Εάγθξεκπ θαη ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία 

ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ “Sixt”, ε ελνηθίαζε ελφο Opel Astra αλέξρεηαη ζηα 148,86kn ηελ 

εκέξα. Δάλ ε κέζε ηηκή ηνπ ιίηξνπ βελδίλεο ζηελ Κξναηία αλέξρεηαη ζηα 10,37kn , ε 

απφζηαζε κεηαμχ Εάγθξεκπ θαη Stinica είλαη 201 ρηιηφκεηξα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

θαπζίκσλ είλαη 5.0L/100km, ηφηε ε αμία ησλ θαπζίκσλ αλέξρεηαη ζηα 104,22kn. Σα 

δηφδηα κέρξη ηελ Zuta Lokva είλαη ηα ηειεπηαία πξηλ βγεη θάπνηνο απφ ηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν Α1 (Εάγθξεκπ- πιηη) θαη θαηεπζπλζεί πξνο Stinica θαη αλέξρνληαη ζε 

53,00kn. Άξα ην θφζηνο ηαμηδηνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο κέξαο ελνηθίαζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ είλαη 306,08kn θαη δηαξθεί πεξίπνπ 2 ψξεο θαη 36 ιεπηά. Απφ ηε Stinica 

γηα Rab, ηα εηζηηήξηα θνζηίδνπλ 15,00kn ην άηνκν, 6,00kn ηα παηδία θαη 85,00kn ην 

απηνθίλεην, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 30 ιεπηά. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ηξίηεο 
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πεξίπησζεο αλέξρεηαη ζηα 433,00kn θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ρσξίο 

ζηάζεηο θαη αλακνλή ζην ιηκάλη είλαη πεξίπνπ 3 ψξεο θαη 6 ιεπηά. 
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Πίνακας 5: Τιμέρ ειζιηηπίυν ηος πλοίος από Stinica για Rab 

Πεγή: http://www.rab-croatia.com/indexen.htm 

  

 

 

Σελ δηαδξνκή Εάγθξεκπ- Rab ηελ εμππεξεηεί γξεγνξφηεξα ην πδξνπιάλν (37 ιεπηά) 

ζε ζρέζε κε ην ιεσθνξείν (5 ψξεο θαη 22 ιεπηά) θαη ηνλ ζπλδπαζκφ απηνθηλήηνπ- 

πινίνπ (3 ψξεο πεξίπνπ ρσξίο ζηάζεηο). Δπίζεο ην πδξνπιάλν είλαη θαη ε πην άλεηε 

επηινγή κηαο θαη απνγεηψλεηαη απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Εάγθξεκπ θαη πξνζγεηψλεηαη 

ζην Rab ρσξίο ελδηάκεζεο ζηάζεηο, ελψ κε ηα άιια δπν κέζα ην ηαμίδη δελ είλαη 

ηδηαίηεξα άλεην θαη απαηηνχληαη θάπνηεο ζηάζεηο γηα μεθνχξαζε.  Ο ζπλδπαζκφο 

απηνθηλήηνπ κε πινίν είλαη ν πην νηθνλνκηθφο γηα ηελ νηθνγέλεηα αλ θαη ε ελνηθίαζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ δελ ζα είλαη γηα κηα κέξα, νπφηε ην θφζηνο ζα είλαη θάζε κέξα 148,86kn 

κέρξη ηελ εκέξα επηζηξνθήο ηνπ, κε επηπιένλ θφζηνο ηε βελδίλε θαη ηα δηφδηα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνγέλεηα έρεη δχν παηδία, ν ρξφλνο πηήζεο κε πδξνπιάλν είλαη κφιηο 

37 ιεπηά θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηζηηεξίσλ είλαη ιίγν ιηγφηεξν απφ 200€ 

http://www.rab-croatia.com/indexen.htm
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(1497kn), ν θαιχηεξνο ηξφπνο κεηαθνξάο είλαη ην πδξνπιάλν γηαηί είλαη ν πην άλεηνο 

θαη γξήγνξνο ηξφπνο. 

 

Ζ επφκελε δηαδξνκή πνπ ζα αλαιπζεί είλαη απφ Εάγθξεκπ ζην πιηη (ην δξνκνιφγην 

απφ ην Rab ζην πιηη δελ ζα ην αλαιχζνπκε, δηφηη πέξα απφ ην πδξνπιάλν, θάπνηνο 

κπνξεί λα πάεη άκεζα κφλν κε απηνθίλεην, θαζψο δελ ππάξρνπλ νχηε πηήζεηο κε 

αεξνπιάλν, νχηε άκεζα αθηνπιντθά δξνκνιφγηα θαη ιεσθνξεία).  

 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα γηα λα πάεη ζην πιηη απφ ην Εάγθξεκπ είλαη νη εμήο: 

αεξνπιάλν, ηξαίλν, απηνθίλεην, ιεσθνξείν, πδξνπιάλν. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πδξνπιάλνπ ζα ππάξμεη κηα ελδηάκεζε ζηάζε ζην Rab. Σν θφζηνο ησλ εηζηηεξίσλ είλαη 

2.994,00kn θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πηήζεο (κε ηελ αλακνλή ζην Rab) είλαη 1 ψξα 

θαη 55 ιεπηά. Δάλ επηζπκεί λα κεηαβεί κε κηα πηήζε ηεο εκπνξηθήο αεξνπνξηθήο 

εηαηξείαο “Croatia Airlines”, κε έλα ρεξζαίν αεξνζθάθνο, ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξέπεη 

λα πιεξψζεη ε νηθνγέλεηα είλαη 1.500,00Kn (ιίγν θάησ απφ 200€) θαη ε δηάξθεηα ηεο 

πηήζεο είλαη 50 ιεπηά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην αεξνδξφκην βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ 

πφιε ηνπ πιηη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη επηπξφζζεην κέζν κεηαθνξάο (ηαμί, 

ιεσθνξείν) γηα λα κεηαβεί θάπνηνο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Ζ “European Coastal 

Airlines” παξέρεη έλα ηέηνην κέζν κεηαθνξάο, κε έμηξα ρξέσζε.  

 

Ζ ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ζα ζηνηρίζεη πεξίπνπ 520,52kn θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ζα είλαη ιίγν 

παξαπάλσ απφ 4 ψξεο ρσξίο ζηάζεηο.  Δάλ ηψξα επηιέμεη ηελ κεηαθνξά κε 

ιεσθνξείν, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 6 ψξεο θαη 55 ιεπηά, ελψ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ εηζηηεξίσλ αλέξρεηαη ζηα 456,00kn. Σέινο, εάλ απνθαζίζνπλ λα 

ηαμηδέςνπλ κε ην ηξαίλν, ην ζπλνιηθφ θφζηνο εηζηηεξίσλ είλαη 788,00kn θαη ε δηάξθεηα 

ηαμηδηνχ είλαη πεξίπνπ 6 ψξεο. ηηο δπν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, νη ηνπξίζηεο πξέπεη λα 

κεηαβνχλ ζε θάπνην ζηαζκφ γηα λα εμππεξεηεζνχλ απφ απηά ηα κέζα κεηαθνξάο, 

θφζηνο πνπ δελ ππνινγίδεηαη ζηηο παξαπάλσ ηηκέο, αιιά θζάλνπλ ζην θέληξν ηεο 

πφιεο ηνπ πιηη θαη φρη ζην αεξνδξφκην.   

 

Σελ πην γξήγνξε κεηαθνξά ηελ πξνζθέξεη ην αεξνπιάλν (50 ιεπηά) θαη ηελ πην άλεηε 

(ηα πδξνπιάλα θάλνπλ ζηάζε ζην Rab κε αλακνλή). Ζ πην νηθνλνκηθή ιχζε είλαη εθείλε 

ηνπ ιεσθνξείνπ (456,00kn). Σα πδξνπιάλα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

ζπκθέξνπλ ηελ νηθνγέλεηα αθνχ θάλνπλ ζρεδφλ ηελ δηπιάζηα ψξα απφ ην αεξνπιάλν 

(1 ψξα θαη 55 ιεπηά) θαη ζηνηρίδνπλ ηα δηπιάζηα ρξήκαηα (2994,00kn). Άξα κε βάζε 

ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε θαιχηεξε επηινγή γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη ην αεξνπιάλν. 
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Σέινο γηα λα κεηαβεί ε νηθνγέλεηα ζην λεζί Hvar έρεη ηηο εμήο επηινγέο: πδξνπιάλν ή 

πινίν απφ ην πιηη. Σα εηζηηήξηα ηνπ πδξνπιάλνπ ζηνηρίδνπλ 666,00Kn θαη ε πηήζε 

δηαξθεί 13 ιεπηά. Σα εηζηηήξηα ηνπ πινίνπ ζηνηρίδνπλ 188,00kn (ην απηνθίλεην ζηνηρίδεη 

επηπιένλ 318,00Kn) ελψ ην ηαμίδη δηαξθεί 3 ψξεο θαη πεγαίλεη ζην ιηκάλη ηνπ Hvar, ην 

Stari Grad. Οη 3 ψξεο δελ ζπγθξίλνληαη κε ηα 13 ιεπηά πνπ ρξεηάδεηαη ην πδξνπιάλν 

γηα λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε πιηη- Jelsa θαη παξά ην γεγνλφο φηη εηζηηήξην ηνπ 

πδξνπιάλνπ ζηνηρίδεη 3 θνξέο πάλσ απφ ην εηζηηήξην ηνπ πινίνπ, πξνηείλεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα λα κεηαβεί ζην Hvar κε πδξνπιάλν κηαο θαη νη 666,00kn αληηζηνηρνχλ ζε 85€ 

πεξίπνπ.  

 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 

1) Σα πδξνπιάλα δελ είλαη αληαγσληζηηθά γηα κεγάιεο απνζηάζεηο, αθνχ νη ηηκέο 

είλαη ζρεδφλ δηπιάζηεο απφ ην αεξνπιάλν θαη ν ρξφλνο πηήζεο είλαη δηπιάζηνο 

κηαο θαη ηα πδξνπιάλα δελ εμππεξεηνχλ κε απεπζείαο πηήζεηο καθξηλνχο 

πξννξηζκνχο. 

2) Σα πδξνπιάλα ελδείθλπληαη γηα θνληηλέο απνζηάζεηο (ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πηήζε 13 ιεπηψλ κεηαμχ πιηη θαη Jelsa). 

3) Ζ ρξήζε ησλ πδξνπιάλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζπκπιεξσκαηηθή ζηα 

αεξνπιάλα γηα καθξηλέο απνζηάζεηο, ελψ γηα θνληηλέο είλαη ππνθαηάζηαηα. 

4) Σα πδξνπιάλα είλαη ν πην γξήγνξνο θαη πην άλεηνο ηξφπνο κεηαθνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα κεηαθνξηθά κέζα: απηνθίλεην, ιεσθνξείν, πινίν, ηξαίλν.  

5) Οη ηηκέο ηνπο γηα ηηο θνληηλέο απνζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πην αθξηβέο απφ ηα 

ππφινηπα κέζα (εθηφο ηνπ αεξνπιάλνπ) αιιά δελ είλαη απαγνξεπηηθέο (ην 

εηζηηήξην ζηνηρίδεη απφ πιηη γηα Jelsa πεξίπνπ 28€). Άξα είλαη έλαο ζρεηηθά 

νηθνλνκηθφο ηξφπνο κεηαθίλεζεο.  

6) Σα πδξνπιάλα είλαη ηα θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο γηα λεζηά πνπ δελ έρνπλ 

αεξνδξφκην (φπσο ην Rab θαη ε Jelsa).  

7) πσο θαίλεηαη απφ ην δξνκνιφγην ηεο εηαηξείαο “ECA”, πνπ ζπλδέεη ην 

Εάγθξεκπ κε ην Rab, ην πιηη θαη ην Hvar, ηα πδξνπιάλα ελδείθλπληαη γηα 

“island hopping”. Παξά ην γεγνλφο φηη ην Εάγθξεκπ θαη ην πιηη δελ είλαη λεζηά, 

εχθνια θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη ηεο επθνιίαο ηνπ λα 

πξνζγεηψλεηαη ζην λεξφ θαη ζηε ζηεξηά, ην πδξνπιάλν κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεί πνιιέο ζηάζεηο κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ 

ηνπ ζε αληίζεζε κε έλα ρεξζαίν αεξνζθάθνο.         
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Άξα, εάλ κηα (αιινδαπή) νηθνγέλεηα απνηεινχκελε απφ δπν ελήιηθεο θαη δπν παηδηά 

επηζπκνχζε λα επηζθεθζεί ηελ Κξναηία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην λεζί Hvar, ε θαιχηεξε 

ιχζε ζα ήηαλ ε εμήο: απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Εάγθξεκπ λα πάξεη κηα πηήζε ηεο 

Croatia Airlines γηα πιηη, κε ρεξζαίν αεξνζθάθνο, θαη απφ ην αεξνδξφκην ηνπ πιηη 

λα κεηαβεί ζην Hvar θαη ηελ Jelsa κε κηα πηήζε ηεο European Coastal Airlines κε 

πδξνπιάλν. Έηζη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ηαμηδηνχ ππνινγίδεηαη ζηα 280€ πεξίπνπ 

(2.166kn) θαη ε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ, ρσξίο ηελ αλακνλή ζην αεξνδξφκην ηνπ πιηη, 

είλαη 1 ψξα θαη 3 ιεπηά. Ο ζπλδπαζκφο απηφο είλαη πνιχ θαιχηεξνο θαη απφ άπνςε 

ρξεκάησλ θαη ρξφλνπ απφ ην λα ρξεζηκνπνηνχζε κφλν πδξνπιάλν, αθνχ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ζα έθζαλε ηα  474€ πεξίπνπ (3.660kn) θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ζα 

ήηαλ 3 ψξεο θαη 8 ιεπηά. Δπίζεο, θαη ζε θαζαξνχο ρξφλνπο πηήζεο ε πξψηε 

πεξίπησζε είλαη πην γξήγνξε, αθνχ ν ρξφλνο είλαη 1 ψξα θαη 3 ιεπηά, ελψ ζηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε είλαη 1 ψξα θαη 35 ιεπηά. Καη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη 

ηνπξίζηεο δελ ρξεηάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνην άιιν κεηαθνξηθφ κέζν γηα λα 

ηνπο κεηαθέξεη απφ ην αεξνδξφκην ζε θάπνην ζηαζκφ ιεσθνξείσλ ή ηξαίλσλ ή λα 

επηβηβαζηνχλ ζε θάπνην πινίν.  

 

Οη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί είλαη ηδηαηηέξα ρξνλνβφξνη (κφλν ην πινίν απφ πιηη γηα 

Hvar θάλεη 3 ψξεο), απαηηνχλ πάλσ απφ δπν αιιαγέο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ηαμί γηα 

ζηαζκφ ιεσθνξείσλ, ιεσθνξείν, πινίν),φκσο απνηεινχλ ζίγνπξα κηα νηθνλνκηθή ιχζε 

γηα λένπο αλζξψπνπο πνπ πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ νηθνλνκία ζπζηάδνπλ ηελ άλεζε θαη 

ηελ γξήγνξε κεηαθίλεζε(γηα κηα νηθνγέλεηα κε παηδηά ή άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ε επθνιία 

ζηηο κεηαθηλήζεηο είλαη ζεκαληηθή ζε έλα ηέηνην ηαμίδη).  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 

 

Σα πδξνπιάλα δελ είλαη έλαο θαηλνχξγηνο ηξφπνο κεηαθνξάο θαζψο νη πξψηεο πηήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ελψ θαη ζηνπο δπν Παγθφζκηνπο 

Πνιέκνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηά. κσο, ε αλάπηπμε ησλ ρεξζαίσλ αεξνζθαθψλ 

θαη ε δεκηνπξγία ρεξζαίσλ αεξνδξνκίσλ ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο παγθνζκίσο, 

ηδηαίηεξα  κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, αληηθαηέζηεζε ηελ αγνξά ησλ 

πδξνπιάλσλ κε ρεξζαία αεξνζθάθε. Σα ζηξαηησηηθά επηηειεία έζηξεςαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ρεξζαίσλ αεξνζθαθψλ πνπ ήηαλ 

πην γξήγνξα, φπσο έθαλαλ θαη νη εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο.   

 

Σα αεξνζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εκπνξηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηνλ θιάδν ησλ 

πδξνπιάλσλ, είλαη είηε πδξνπιάλα (θπξίσο “floatplanes” θαη φρη “flying boats”) είηε 

ακθίβηα αεξνζθάθε πνπ απνγεηψλνληαη θαη πξνζγεηψλνληαη ζε ρεξζαίεο θαη πδάηηλεο 

επηθάλεηεο. Μπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ κέρξη θαη 19 επηβάηεο. Σα πδξνπιάλα είλαη θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ, θαη ιεηηνπξγνχλ σο πινία ζηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο θαη σο 

αεξνπιάλα ζηνλ αέξα. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ πξνζζαιάζζσζε θαη ηελ 

απνζαιάζζσζε φηαλ εθείλεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε αλνηρηέο πεξηνρέο πνπ δελ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επηιέγνπλ 

ηνπνζεζίεο ζε ιηκάληα θαη θφιπνπο γηα ηα πδαηνδξφκηα ηνπο. ηνλ αέξα, ην πδξνπιάλν 

αληηκεησπίδεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ φια ηα αεξνζθάθε.  

   

Οη ρξίζεηο ησλ πδξνπιάλσλ είλαη νη εμήο: 

 Μεηαθνξά επηβαηψλ 

 Πεξηεγεηηθέο πηήζεηο 

 Μεηαθνξά θνξηίσλ 

 Καηάζβεζε ππξθαγηψλ απφ ηελ ππξνζβεζηηθή 

 Γηάζσζε επηδψλησλ απφ ηελ αθηνθπιαθή 

  

Σα πδξνπιάλα πηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξεο κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη απνηεινχλ 

έλα πνιχ δεκνθηιή ηξφπν κεηαθνξάο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Ζ αγνξά ηεο Βνξείνπ 

Ακεξηθήο (πνιηηεία Οπάζηγθηνλ, Καλαδάο, Αιάζθα) είλαη ε πην κεγάιε κε ηηο εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί λα πξνζθέξνπλ ηαθηηθέο, πεξηεγεηηθέο θαη  λαπισκέλεο 

πηήζεηο. Ζ κεγαιχηεξε εηαηξεία ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ε Harbour Air. ηηο 
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Μαιδίβεο, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, νη εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο κφλν 

λαπισκέλεο θαη πεξηεγεηηθέο πηήζεηο.  

 

ηελ Κξναηία μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 ε European Coastal Airways ηηο 

ηαθηηθέο πηήζεηο κε πδξνπιάλν, ελψ ζηελ Διιάδα αλακέλνπκε κέζα ζην 2015 λα 

μεθηλήζνπλ. Παξά ηελ ςήθηζε ηνπ N.4146/2013, νη πηήζεηο ζηελ ρψξα καο δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη θπξίσο ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ αδεηνδφηεζε 

πδαηνδξνκίσλ. Τπελζπκίδεηαη φηη ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο κε χπαξμεο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, νη δπν εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θιάδν ησλ 

πδξνπιάλσλ θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ αλαγθάζηεθαλ λα αλαζηείινπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο.  

 

ην ηέινο ηνπ 2014, ην πδαηνδξφκην ηεο Κέξθπξαο έγηλε ην πξψην πδαηνδξφκην πνπ 

αδεηνδνηήζεθε ζηελ Διιάδα. Ζ ιεηηνπξγία βέβαηα ελφο κφλν πδαηνδξνκίνπ ζε 

νιφθιεξε ηελ ρψξα θάλεη αδχλαηε ηελ δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο επηβαηψλ κε πδξνπιάλα. Δπίζεο, ζεκαληηθφ γηα ην δίθηπν κεηαθνξάο κε 

πδξνπιάλα, είλαη ε δεκηνπξγία δπν κεηξνπνιηηψλ πδαηνδξνκίσλ, ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε. Ζ κε χπαξμε απηψλ ησλ πδαηνδξνκίσλ ζηνίρεζε ζηηο δπν πξψελ 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Άξα ε άκεζε δεκηνπξγία ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πδαηνδξνκίσλ, 

θαζψο θαη ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ελφο πδαηνδξφκηνπ είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα, αθνχ νη 

εηαηξείεο ππάξρνπλ θαη φπσο δειψλνπλ είλαη έηνηκεο λα πεηάμνπλ. 

 

Ζ Διιάδα, φπσο θαη ε Κξναηία δηαζέηεη πινχζηα αθηνγξακκή, ην θιίκα θαη ησλ δπν 

ρσξψλ είλαη Μεζνγεηαθφ  θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

γηα ηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ απηψλ. Οη πξνβιέςεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ζεηηθέο, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, νη δηεζλήο αθίμεηο ζα 

απμεζνχλ 3% κε 4% γηα ην 2015, ελψ κέρξη ην 2030 αλακέλνληαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

1,8 δηζεθαηνκκχξηα αθίμεηο παγθνζκίσο.  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ ζηελ παξαπάλσ Μειέηε Πεξίπησζεο γηα ηελ Κξναηία 

κπνξνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ Διιάδα:  

 Γηα καθξηλέο απνζηάζεηο πξνηηκάηαη ε κεηαθνξά κε ρεξζαίν αεξνζθάθνο. 

 Σα πδξνπιάλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθά κέζα 

κεηαθνξάο ζηα αεξνπιάλα γηα καθξηλέο απνζηάζεηο, ελψ γηα θνληηλέο είλαη 

ππνθαηάζηαηα.   
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 Γηα θνληηλέο απνζηάζεηο ελδείθλπληαη ηα πδξνπιάλα απφ ηα ππφινηπα 

κεηαθνξηθά κέζα (πινία, ιεσθνξεία, ηξαίλν) απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνηειεί ηελ 

πην γξήγνξε, άλεηε θαη αζθαιή ιχζε. 

 Σα πδξνπιάλα ελδείθλπληαη γηα “Island Hoping”. 

 Απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ κέζν κεηαθνξάο (ζε ζρέζε πάληα κε ην ηη πξνζθέξεη), 

θαη νη ηηκέο αλακέλνληαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

κεηαθνξηθά κέζα.  

 Πεξηνρέο, θαη θπξίσο λεζηά, πνπ δελ έρνπλ ρεξζαίν αεξνδξφκην ζα 

επσθειεζνχλ πνιχ απφ ηα πδξνπιάλα.   

 

Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ ζηελ Διιάδα κε βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, 

ζα έρεη ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ. κσο,  άκεζα δελ πξφθεηηαη λα απμήζεη ηνλ 

αξηζκφ αθίμεσλ ζηελ ρψξα καο, αιιά λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ζε 

δηάθνξνπο πξννξηζκνχο , θπξίσο λεζησηηθνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ζρέδηα ησλ 

εηαηξεηψλ είλαη θαη νη πηήζεηο ζε γεηηνληθέο ρψξεο ζην άκεζν κέιινλ. Δάλ απηφ γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζεξρφκελνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο. 

 

Ο ηνπξίζηαο ζην άκεζν κέιινλ ζα ζπλερίζεη λα έξρεηαη ζηελ ρψξα καο κε ρεξζαίν 

αεξνζθάθνο. κσο, ηνπ δίλεηαη ε επηινγή λα ηαμηδέςεη ζε θάπνηνλ πξννξηζκφ κε 

πδξνπιάλν, αληί ησλ ππάξρνληψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ φπσο ην αεξνπιάλν, ην πινίν, 

ην ηξαίλν θαη ην ιεσθνξείν. Ηδηαίηεξα, αλακέλεηαη λα πξνηηκεζεί  γηα θνληηλέο 

απνζηάζεηο ή γηα “Island Hoping”, δειαδή εάλ έλαο ηνπξίζηαο βξίζθεηαη ζε θάπνην λεζί 

θαη επηζπκεί λα κεηαβεί ζε θάπνην άιιν θνληηλφ λεζί, (φπσο απφ ηελ Πάξν λα πάεη 

ζηελ Μχθνλν), ζα έρεη ηελ επηινγή ηνπ πδξνπιάλνπ, εθηφο ηνπ πινίνπ.  

 

Δπίζεο, λεζηά πνπ δελ έρνπλ αεξνδξφκην, γίλνληαη πηα πην πξνζηηά ζηνλ ηνπξίζηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Πάηκνο πνπ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ηαμηδέςεη 

θαλείο είλαη ην πινίν ηεο γξακκήο κε ην ηαμίδη δηαξθεί πάλσ απφ 8 ψξεο. Με ηελ 

πξνζζήθε ησλ πδξνπιάλσλ, ε ηνπξηζηηθή δήηεζε γηα ηελ Πάηκν αλακέλεηαη λα 

απμεζεί. Έλαο ηνπξίζηαο πνπ επηζπκεί λα επηζθεθζεί έλαλ πξννξηζκφ ζαλ ηελ Πάηκν 

(ρσξίο αεξνδξφκην), αιιά δελ ην πξαγκαηνπνηεί ιφγσ ησλ πνιιψλ σξψλ πνπ δηαξθεί 

ην ηαμίδη κε ην πινίν, κε ην πδξνπιάλν είλαη πηζαλφ λα ην θάλεη θαη είλαη έλαο ιφγνο λα 

έξζεη ζηελ Διιάδα.  Δπίζεο, ζε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο ή εθηάθηνπ αλάγθεο, ηα 

πδξνπιάλα κπνξνχλ λα κεηαβνχλ ζην λεζί θαη λα κεηαθέξνπλ έλαλ αζζελή ζηελ 

Αζήλα.  
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χκθσλα κε ηηο εηαηξείεο, νη ηηκέο αλακέλνληαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο, ελψ ηα πδξνπιάλα αλακέλεηαη λα πξνηηκεζνχλ γηαηί είλαη 

πην γξήγνξα θαη άλεηα απφ ηα ππφινηπα κέζα. Βέβαηα, αξλεηηθφ είλαη φηη ην 

πδξνπιάλν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη κφλν 19 επηβάηεο ζε θάζε δηαδξνκή. 

 

Πιενλέθηεκα ησλ πδξνπιάλσλ είλαη ε επθνιία ζε νιφθιεξν ην ηαμίδη ηνπ ηνπξίζηα. Δάλ 

παξαδείγκαηνο ράξηλ δεκηνπξγεζεί ην πδαηνδξφκην ζην Φάιεξν, ν ηνπξίζηαο πξέπεη 

απιά λα κεηαβεί απφ ην μελνδνρείν ηνπ ζην πδαηνδξφκην θαη λα πεξηκέλεη έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ρψξν αλακνλήο ηνπ πδαηνδξνκίνπ κέρξη λα μεθηλήζεη ε πηήζε 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα ηαμηδέςεη κε αεξνπιάλν, πξέπεη λα κεηαβεί ζην 

αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», λα θάλεη “check-in” θαη λα πεξηκέλεη ηνπιάρηζηνλ 

κηα ψξα γηα ηελ πηήζε ηνπ, ελψ φηαλ θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλεη ηηο βαιίηζεο ηνπ θαη λα πάξεη ηαμί ή ιεσθνξείν γηα λα κεηαβεί ζην μελνδνρείν 

ηνπ. Σα πδαηνδξφκηα ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηα ιηκάληα ησλ λεζηψλ θαη έηζη ν ηνπξίζηαο 

ζα είλαη ζαλ λα έρεη ηαμηδέςεη κε πινίν, πην γξήγνξα θαη πην άλεηα. Δάλ ηψξα ν 

ηνπξίζηαο επηιέμεη ην πινίν, ζα κεηαβεί ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κε θάπνην κεηαθνξηθφ 

κέζν, ζα πεξηκέλεη κέζα ζην πινίν ψζπνπ απηφ μεθηλήζεη. Σν ηαμίδη ηνπ βέβαηα ζα 

δηαξθέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν αθνχ ηα δπν πξναλαθεξζέληα κέζα είλαη πην γξήγνξα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ ελδέρεηαη λα κελ έρεη αξηζκεκέλε ζέζε θαη νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο λα κελ είλαη θαιέο.   

 

πλνςίδνληαο, ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο πδξνπιάλσλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, αθνχ: 

I. Κάλεη πξνζηηέο πεξηνρέο ρσξίο ρεξζαίν αεξνδξφκην 

II. Γίλεη έλα επηπιένλ κέζν κεηαθνξάο ζηνλ ηνπξίζηα 

III. Δίλαη έλα θαηάιιειν κεηαθνξηθφ κέζν γηα “island hopping” 

IV. Γπλεηηθά κπνξεί λα απμήζεη ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ (πηήζεηο πδξνπιάλσλ 

ζε γεηηνληθέο ρψξεο) 

V. Δίλαη έλα γξήγνξν θαη άλεην κεηαθνξηθφ κέζν θαη ζχκθσλα κε ηηο εηαηξείεο ζα 

είλαη θαη έλα νηθνλνκηθφ κέζν 
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Σιμι 

Ειςιτθρίου Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά φνολο

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

499,00 2 249,50 2 1497,00 0:37

Σιμι 

Ειςιτθρίου Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά φνολο

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

216,00 2 130,00 2 692,00 5:22

Σιμι/θμζρα

Σιμι Λίτρου 

Βενηίνθσ

Αποδοτικότθτα 

Καυςίμων

Απόςταςθ 

(km)

Κόςτοσ 

Καυςίμων Διόδια

υνολικό 

Κόςτοσ 

Σαξιδιοφ

Χρονικι 

Διάρκεια

148,86 10,37 0,05 201 104,22 53,00 306,08 2:36

Ειςιτιριο Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά Αυτοκίνθτο φνολο

Χρονικι 

Διάρκεια

15,00 2 6,00 2 85,00 127,00 0:30

υνολικό 

κόςτοσ

υνολικι 

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

433,08 3:06

υνολικό κόςτοσ (C ) + (D)

ZAGREB-RAB

Ενοικίαςθ Αυτοκινιτου (C )

Τδροπλάνο (A)

Λεωφορείο (B)

Ειςιτιριο Πλοίου (D)
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Σιμι 

Ειςιτθρίου Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά φνολο

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

Zagreb-Rab 499,00 2 249,50 2 1497,00 0:37

Rab-Split 499,00 2 249,50 2 1497,00 0:45

Zagreb-Split 2994,00 1:22

Σιμι 

Ειςιτθρίου Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά φνολο

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

426,25 2 323,75 2 1500,00 0:50

Σιμι 

Ειςιτθρίου Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά φνολο

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

152,00 2 76,00 2 456,00 6:55

Σιμι/θμζρ

α

Σιμι 

Λίτρου 

Βενηίνθσ

Αποδοτικότθτα 

Καυςίμων

Απόςτας

θ (km)

Κόςτοσ 

Καυςίμων Διόδια

υνολικό 

Κόςτοσ 

Σαξιδιοφ

Χρονικι 

Διάρκεια

148,86 10,37 0,05 414 214,66 157,00 520,52 4:05

Σιμι 

ειςιτθρίου Άτομα Αςφάλεια

υνολικό 

Κόςτοσ

Χρονικι 

Διάρκεια

190,00 4 7,00 788,00 5:58

Τδροπλάνο

Λεωφορείο

Σραίνο

Ενοικίαςθ Αυτοκινιτου

Αεροπλάνο

 

 

 

 

 

Σιμι 

Ειςιτθρίου Ενιλικεσ

Παιδικό 

Ειςιτιριο Παιδιά φνολο

Διάρκεια 

Σαξιδιοφ

222,00 2 111,00 2 666,00 0:13

Ειςιτιριο Άτομα Αυτοκίνθτο φνολο

Χρονικι 

Διάρκεια

47,00 4 0,00 188,00 3:00

Τδροπλάνο

Ειςιτιριο Πλοίου

SPLIT-HVAR
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ZAGREB-HVAR 

       

Πρϊτθ Περίπτωςθ (Αεροπλάνο Τδροπλάνο) 

  
Σιμι 
Ειςιτθρίου Ενιλικεσ 

Παιδικό 
Ειςιτιριο Παιδιά φνολο 

Διάρκεια 
Σαξιδιοφ 

Zagreb-
Split 426,25 2 323,75 2 1500,00 0:50 

Split-Jelsa 222,00 2 111,00 2 666,00 0:13 

          2166,00 1:03 

       

Δεφτερθ περίπτωςθ (Τδροπλάνο) 

  
Σιμι 
Ειςιτθρίου Ενιλικεσ 

Παιδικό 
Ειςιτιριο Παιδιά φνολο 

Διάρκεια 
Σαξιδιοφ 

Zagreb-
Rab 499,00 2 249,50 2 1497,00 0:37 

Rab-Split 499,00 2 249,50 2 1497,00 0:45 

Split-Jelsa 222,00 2 111,00 2 666,00 0:13 

          3660,00 1:35 
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