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«... Υπάρχει και κάτι άλλο στην Κρήτη. 

Υπάρχει κάποια φλόγα ας την πούμε, ψυχή, κάτι mo πάνω 

απ' τη ζωή κι απ' το θάνατο, που είναι δύσκολο να το ορίσεις... 

Υπάρχει αυτή η περηφάνια, το πείσμα, κάτι άλλο, ανέκφραστο κι αστάθμητο,

που σε κάνει να χαίρεσαι που είσαι άνθρωπος... 

Να χαίρεσαι, μα και συνάμα σου δίνει μεγάλη ευθύνη... 

Γιατί ενώ νιώθεις πως έχεις χρέος να κάμεις ότι μπορείς, για να σώσεις αυτό 

το λαό, εκείνος βλέπει την προσπάθεια σου με ειρωνεία και περιφρόνηση.

Δεν έχει την ανάγκη κανενός για να σωθεί.

Σώζει, δεν σώζεται... 

... Ένα μονάχα σου μένει τότε, 

...να δοκιμάσεις να γίνεις άξιος αυτού του λαού, 

να κερδίσεις τη δύναμη της δικής του ψυχής, 

που ποτέ δεν καταδέχτηκε ν' απατήσει τον εαυτό της ή τους άλλους 

και που πάντα τολμάει ν' αντικρίζει, πρόσωπο με πρόσωπο, 

τη θεά εκείνη που δεν κάνει χατίρια και δεν κάθεται στα πόδια κανενός,

την αγέλαστη κι αδάκρυτη θεά, 

...την ευθύνη»

Νίκος Καζαντζάκης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αποτελεί για όλους το επιστέγασμα 

μιας πορείας 5 χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής λαμβάνει γνώσεις και 

εμπειρίες τόσο σε ζητήματα θεωρίας, όσο και σε ζητήματα πρακτικής εφαρμογής των 

αποκτηθέντων αυτών γνώσεων. Η διπλωματική είναι, ίσως, το απάνθισμα της 

εμπειρίας και της «ωριμότητας» (ή μη) του επιστημονικού λόγου που ο κάθε 

τελειόφοιτος φοιτητής χρησιμοποιεί. Σίγουρα, όμως, η εργασία αυτή είναι το πρώτο 

σημαντικό επιστημονικό εγχείρημα (με όλες τις παραλείψεις, τα λάθη και τις 

αστοχίες που τυχόν έχει) και ένας πρώτος επιστημονικός προβληματισμός που τίθεται 

από ένα νέο επιστήμονα. Για το φυσικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας (το 

τεύχος της πτυχιακής), ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο συγγραφέας. Ωστόσο, για 

την ολοκλήρωση ενός τέτοιου εγχειρήματος συνέβαλαν πολλοί, ο κάθε ένας με τον 

τρόπο του και θα ήταν παράλειψη και αγνωμοσύνη να μην αναφερθεί η συμβολή τους 

και η προσφορά τους καθ’ όλα τα στάδια της πορείας αυτής.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον επιβλέπων καθηγητή μου κ. Κότιο 

Άγγελο, για την ακούραστη στήριξη και συμβουλευτική στάση που κράτησε απέναντι 

μου, προσφέροντας μου γνώση και εμπειρία, πάντοτε με ανιδιοτελή κίνητρα, 

επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά τον χαρακτηρισμό του «Δασκάλου», που του 

έχει από πολλούς δοθεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα. Χριστοπούλου Όλγα, 

Επίκουρο Καθηγήτρια και μέλος της τριμελούς επιτροπής, για τη διαρκή στήριξη και 

συμβουλευτική της στάσης, όπως επίσης και στον κ. Ψυχάρη Ιωάννη, έτερο μέλος 

της τριμελούς και Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος, για την πολύτιμη βοήθεια και 

στήριξη του στην πορεία μου ως φοιτητής.

Στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών μου και της διπλωματικής 

συνέβαλλαν καθοριστικά οι συμβουλές, αλλά και οι παρατηρήσεις, των φίλων και 

συνεργατών Σαράτση Ιωάννη, Γαλανό Γεώργιο, Βλόντζο Γεώργιο, Πλαγερά 

Παναγιώτη, Αδαμόπουλο Ανδρέα και Παππά Ισίδωρο. Σημαντική βοήθεια μου 

προσέφεραν επίσης η κα. Μπρεδάκη Ελένη, προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής 

του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006, με την παροχή εξαιρετικά χρήσιμων στοιχείων και 

υλικού, την κα. Δέδε - Nagata, υπάλληλο του EOT, για την άμεση και 

αποτελεσματική παροχή χρήσιμου υλικού και τέλος την κα. Καραγκούνη 

Σταυρούλα, υπάλληλο βιβλιοθήκης ΠΜΣ του ΤΜΧΠΠΑ, για την ακούραστη και
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διαρκή υποστήριξη της, απέναντι στις συνεχείς βιβλιογραφικές αναζητήσεις μου, στο 

πλούσιο αρχείο της βιβλιοθήκης.

Καθοριστική ήταν, επίσης, η βοήθεια και υποστήριξη των συναδέλφων και 

φίλων, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων ήταν οι: Ροκάς Νικόλαος, Σαμουρκασίδου 

Έλενα, Βουλέλλης Παναγιώτης, Καρίκης Δημήτριος, Κουκουναράκης Αλέξης, 

Κουφού Μαρία, Μαθιουδάκης Μιχαήλ κ.α. Ξεχωριστή προσφορά είχε για μένα η 

καθοδήγηση του συναδέλφου και ξαδέρφου μου Βασιλείου Γαλιφιανάκη, στα πρώτα 

στάδια της φοιτητικής μου πορείας, αλλά και καθ’ όλη αυτή την πορεία της γνώσης 

και της επιστήμης τα τελευταία 5 χρόνια.

Καθοριστικότερη όμως, όλων, υπήρξε η στήριξη και η εμπιστοσύνη που είχα 

από τους γονείς μου, Στέργιο και Μαρία και την αδερφή μου Άννα, οι οποίοι πάντα 

μου συμπαραστέκονται και είναι αρωγοί (ηθικά και υλικά) σε κάθε μου επιλογή και 

προσπάθεια. Θα έλεγα ότι η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσφορά από εμένα 

προς αυτούς, όπου άλλωστε μεγάλο μέρος της επιτυχούς ολοκλήρωσής της οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς.
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Και το ταξίδι της γνώσης συνεχίζεται...
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Διάγραμμα 1.1 Ροή τουριστικών δαπανών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού είναι ένα αυξανόμενο και σύνθετο 

ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνει το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και 

γεωγραφικών συστατικών μιας τουριστικής περιοχής. Η παραδοσιακή αντίληψη για 

τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης ενός προορισμού, περιορίζεται σε μία 

περισσότερο, απλοϊκή αντιμετώπιση και μέτρηση της ανάπτυξης και λιγότερο 

ασχολείται με την εξέταση των σχέσεων μεταξύ πολυπλοκότερων συντελεστών και 

συνιστωσών της τουριστικής οικονομίας.

Η διεθνής τουριστική βιομηχανία παρά τη σημαντική κάμψη που παρουσίασε 

με το κλείσιμο του 20ου αιώνα, παραμένει ένας από τους πιο εντατικά 

αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

(World Tourism Organization-WTO) εκτιμά ότι το 2010 θα καλύπτει περίπου το 11% 

του Ακαθάριστου Παγκόσμιου Προϊόντος, ενώ οι αφίξεις παγκοσμίως θα 

προσεγγίζουν το ένα δις ανθρώπους (www.world-tourism.on>).

Τα τελευταία πέντε χρόνια η διεθνής τουριστική αγορά έχει αλλάξει ριζικά σε 

διαρθρωτικό επίπεδο, με τη γιγάντωση των μεγάλων τουριστικών ομίλων (tour 

operators), οι οποίοι με τις αλλεπάλληλες και εξελισσόμενες συγχωνεύσεις τους, τις 

εξαγορές άλλων ομίλων καθώς και τις συμμαχίες τους με πιστωτικά συγκροτήματα 

και αερομεταφορείς, έχουν διαμορφώσει ολιγοπωλιακές καταστάσεις και μάλιστα σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολυεθνικοί πλέον tour operators που δραστηριοποιούνται 

και στην Ελλάδα, ακολουθούν στρατηγικές βιομηχανοποίησης του τουριστικού 

προϊόντος, επιδιώκοντας να εκμεταλλεύονται τις οικονομίες κλίμακας. Για το σκοπό 

αυτό στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε μεγαλύτερους πληθυσμούς πελατών 

χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης, προσφέρουν φθηνές διακοπές με επί πιστώσει 

‘πακέτα’ (αεροπορικών εισιτηρίων - διαμονής - διατροφής), εξαγοράζουν 

αεροπορικές εταιρείες charter και αναζητούν νέους προορισμούς σε φθηνότερες 

αγορές (Β. Αφρική, Τουρκία, χώρες της Βαλκανικής), όπου κατευθύνουν πλέον όλο 

και μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών τους. Έτσι λοιπόν, πέραν του ανταγωνισμού 

από άλλους προορισμούς, ο Ελληνικός τουρισμός έχει να αντιμετωπίσει και τις 

συνέπειες που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση της διεθνούς αγοράς, όπως αυτή 

εξελίσσεται με τα έντονα φαινόμενα συγκέντρωσης και καθετοποίησης των ξένων
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ταξιδιωτικών επιχειρήσεων που ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τις αφίξεις τουριστών 

στην Ελλάδα.

Στο «φόντο», λοιπόν, αυτών των εξελίξεων και των τάσεων στον τουρισμό, 

αναδεικνύεται η ανάγκη για μία νέα διαχείριση, περισσότερο αειφορική και σίγουρα 

συνολικότερη στο χαρακτήρα, της τουριστικής ανάπτυξης. Μία νέα προσέγγιση στην 

ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών απαιτείται. Διεθνώς, έχει υποστηριχθεί 

σπασμωδικά, αλλά διαφαίνεται ως μια από τις πληρέστερες μεθόδους εξέτασης του 

τουριστικού φαινομένου. Κύριοι εκφραστές της θεωρίας αυτής είναι οι Leiper, 

Kaspar, Usyal, Mill and Morisson και o Gunn. Όλοι τους καταλήγουν στη θεώρηση 

της τουριστικής οικονομίας (και εν γένει του τουριστικού φαινομένου), ως ένα 

λειτουργικό σύστημα αποτελούμενο από δύο παράγοντες, τη ζήτηση και την 

προσφορά.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, αποτελεί, μέσα από μία νέα συστημική 

προσέγγιση, από τη μία να αναδειχθεί ο ρόλος και η συμβολή της τουριστικής 

οικονομίας στο ευρύτερο οικονομικό γίγνεσθαι μιας χώρας ή μιας περιφέρειας ή μίας 

περιοχής και στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη, επιχειρείται η 

ανάδειξη ενός νέου τρόπου ενίσχυσης της αποδοτικότητας, αυτού καθ’ εαυτού, του 

τουριστικού τομέα. Τέλος, μέσα από τη νέα συστημική προσέγγιση επισημαίνεται και 

η ανάγκη για αειφορία και βιωσιμότητα στη διαχείριση της ανάπτυξης αλλά και του 

τουριστικού προορισμού. Το παραπάνω τμήμα της εργασίας αποτελεί και τη 

θεωρητική τεκμηρίωση του προβληματισμού που θέτει η παρούσα πτυχιακή εργασία. 

Στη συνέχεια αυτό προσαρμόζεται και εφαρμόζεται σε μία μελέτη περίπτωσης, η 

οποία εμφανίζει μια σειρά χαρακτηριστικών και στοιχείων τα οποία την καθιστούν 

«προορισμό μοντέλο» για την εφαρμογή της συστημικής θεωρίας. Η περιοχή αυτή 

είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Αρχικά, επιχειρείται μία ανάλυση του συστήματος του 

τουρισμού της Κρήτης, με αναφορές τόσο στο κομμάτι της ζήτησης, όσο και στο 

κομμάτι της προσφοράς. Έπειτα διατυπώνεται και αναλύεται η στρατηγική για την 

τουριστική ανάπτυξη σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα του σε σχέση με τη συστημική αντιμετώπιση του ζητήματος της 

τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης. Τέλος, διατυπώνεται και αναλύεται η πρόταση 

για μία νέα συστημική στρατηγική, περεταίρω ανάπτυξης του τουριστικού 

συστήματος της Κρήτης, όπου δίδεται έμφαση στο όραμα της νέας στρατηγικής, τους 

άξονες και τις επιμέρους δράσεις της.
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Όπως, λοιπόν, εν μέρει διατυπώθηκε και παραπάνω, η δομή του 

προβληματισμού που θέτει ή επιχειρεί να θέσει η παρούσα εργασία, διαρθρώνεται ως 

εξής:

• Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη συμβολή του τουρισμού στην 

περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και στις επιπτώσεις που έχει σε 

οικονομικό, κοινωνικο-πολιτιστικό, περιβαλλοντικό επίπεδο.

• Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται μια ανασκόπηση στη διεθνή τουριστική 

βιβλιογραφία, της έννοιας και των διαφορετικών προσεγγίσεων του 

«τουριστικού συστήματος».

• Στο τρίτο κεφάλαιο, επισημαίνεται και αναλύεται η ανταγωνιστικότητα του 

τουριστικού συστήματος και της εν γένει τουριστικής δραστηριότητας που 

απορρέει.

• Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται το τουριστικό σύστημα 

της Περιφέρειας Κρήτης.

• Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο υφιστάμενο πλαίσιο , εθνικό και 

περιφερειακό, πάνω στο οποίο θα δομηθεί η νέα στρατηγική και αξιολογείται 

η συμβατότητα του υπάρχοντος καθεστώτος με τη νέα προτεινόμενη 

συστημική στρατηγική.

• Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και δομείται η πρόταση της εργασίας για 

εφαρμογή μιας νέας συστημικής στρατηγικής για την περεταίρω ανάπτυξη 

του τουριστικού συστήματος της Κρήτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η Συμβολή του Τουρισμού στην Περιφερειακή

Οικονομική Ανάπτυξη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η Συμβολή του Τουρισμού στην Περιφερειακή Οικονομική 

Ανάπτυξη
--------------------------------------------------------------------- ·

1.1. Γενικά

Ο προσδιορισμός του μεγέθους της συμβολής του τουρισμού, ως 

δραστηριότητα και ως οικονομικός κλάδος, σε οποιαδήποτε χωρική - διοικητική 

κλίμακα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο) και αν εξετάζεται, προϋποθέτει μια 

πλήρη αποσαφήνιση τόσο της έννοιας «τουρισμός», καθαυτής, όσο και των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που τον συνοδεύουν.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Bull (2002), «Ο τουρισμός δεν είναι ούτε 

ένα φαινόμενο, ούτε ένα απλό σύνολο κλάδων. Είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, η 

οποία περιλαμβάνει ανθρώπινη συμπεριφορά, χρήση πόρων και επαφές και σχέσεις με 

άλλους ανθρώπους, οικονομίες και περιβάλλοντα». Ακριβώς, λοιπόν, λόγω της 

πολυσημίας αυτής του τουρισμού, η παγκόσμια τουριστική βιβλιογραφία έχει δώσει, 

από τις αρχές του 20ου αιώνα, πληθώρα ερμηνειών και ορισμών του τουρισμού. Οι 

σημαντικότεροι εξ αυτών είναι οι Glucksmann (1929), Schwink (1924), De Magistris 

(1933), Borman, Mariotti (1950), Hunziker and Krapf (1942) κ.α. (Αιγινίτης, 1978).

Φυσικά, για να ορίσει και να οριοθετήσει κανείς το φαινόμενο - 

δραστηριότητα του τουρισμού, θα πρέπει να λάβει υπόψη τον πολυδιάστατο 

χαρακτήρα του, ο οποίος επηρεάζεται από επιμέρους περιβάλλοντα στα οποία 

αναπτύσσεται, όπως είναι το κοινωνικό, το οικολογικό, το πολιτικό, το τεχνολογικό 

και τέλος το οικονομικό. Μόνο έτσι κανείς μπορεί να διατυπώσει έναν ορισμό 

«ομπρέλα» για το τουριστικό φαινόμενο, κάτι το οποίο επέτυχε ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού (Π.Ο.Τ. - W.T.O.) και αναφέρει ότι «...ως τουρισμός 

ορίζεται η δραστηριότητα της μετακίνησης και διαμονής ατόμων σε τόπο εκτός του 

συνηθισμένου περιβάλλοντος τους και όχι περισσότερο του ενός έτους, για λόγους 

αναψυχής, επαγγελματικούς λόγους ή άλλους που δεν σχετίζονται με δραστηριότητα 

που αμείβεται στον τόπο επίσκεψης» (WTO, 2000). Ο χρήση του παραπάνω ορισμού, 

λόγω της ευρύτητας του περιεχομένου του, καθιστά δυνατή την εκτίμηση της 

τουριστικής δραστηριότητας, τόσο ανάμεσα σε χώρες, όσο και ανάμεσα σε περιοχές 

- περιφέρειες της ίδιας χώρας.
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Πρέπει να σημειωθεί, ότι αποστολή του κειμένου αυτού, δεν αποτελεί η 

ανασκόπηση της ογκώδους διεθνούς τουριστικής βιβλιογραφίας, με στόχο την 

καταγραφή, ανάλυση, αποδοχή ή μη κλπ., εννοιολογικών προσεγγίσεων για τον 

τουρισμό. Η προσέγγιση που επιχειρείται σε αυτό το σημείο έχει να κάνει με την 

συμβολή του τουρισμού ως δραστηριότητα και ως σύνολο οικονομικών συναλλαγών, 

στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη - μεγέθυνση των τόπων που παρατηρείται και 

συγκεκριμένα τη συμβολή του στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη που γνώρισε ο τουρισμός, μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και 

ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια τον κατέστησε δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης για 

πολλές περιοχές, φυσικά όμως με αρκετές διαφοροποιήσεις σπουδαιότητας, ανάλογα 

με την διαθεσιμότητα τουριστικών πόρων και την οργάνωση των τοπικών οικονομιών 

(Βαρβαρέσος, 1998). Για να κατανοήσει κανείς την αλματώδη ανάπτυξη του 

τουριστικού τομέα, αρκεί να ανατρέξει στα στοιχεία του Π.Ο.Τ. ο οποίος εκτιμά ότι 

το 1960 οι αφίξεις ανέρχονταν στα 70 εκ., ενώ το 2003 υπολογίσθηκαν περίπου στα 

700 εκ. αφίξεις παγκοσμίως (www.world-toiirism.or»).

Η διερεύνηση των επιπτώσεων1 της τουριστικής δραστηριότητας στην 

οικονομία των τουριστικών περιοχών, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τη 

διεθνή βιβλιογραφία, στην προσπάθεια μάλιστα ανάλυσης των στοιχείων της 

τουριστικής ανάπτυξης (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001).

Θέλοντας κάποιος, ωστόσο, να αποκτήσει μια σαφή εικόνα των επιπτώσεων 

του τουρισμού και των δραστηριοτήτων που αυτός συμπαρασύρει, οφείλει και πρέπει 

να λάβει υπόψη του και τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχει όχι μόνο σε οικονομικό 

επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Άλλωστε, 

ακόμη και διεθνώς σε επιστημονικό επίπεδο υπάρχει έντονη συζήτηση και 

προβληματισμός για την συνολική επίπτωση του τουρισμού όχι μόνο με κριτήρια 

οικονομικού χαρακτήρα αλλά και με ανάλυση των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών 

οφελών του τουρισμού για την περιοχή που φιλοξενεί την τουριστική δραστηριότητα 

(προορισμός).
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1.2. Επιπτώσεις στην οικονομία

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ότι η τουριστική οικονομία και οι εισπράξεις 

που εκτελούνται (άμεσες και έμμεσες), έχουν ισχυρό και θετικό αντίκτυπο στην 

οικονομική ευημερία και ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται. 

Μεταξύ των κυριότερων οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού συγκαταλέγονται:

• Το εισόδημα που δημιουργείται και η προσφορά στο περιφερειακό και 

εθνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.). Το ύψος, μάλιστα, της 

προσφοράς στο ΑΕΠ, δείχνει συγκριτικά με άλλα εισοδήματα (μη 

προερχόμενα άμεσα από τον τουρισμό), την σημασία για την συνολική 

οικονομία είτε εθνικά, είτε περιφερειακά (WTO, 1997).

• Το ξένο συνάλλαγμα ή οι εισπράξεις οι οποίες προέρχονται από το διεθνή 

τουρισμό, δηλαδή, απόκτηση συναλλαγματικών εσόδων. Βέβαια, από το 

αποκτώμενο τουριστικό συνάλλαγμα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσοστό της 

συναλλαγματικής δαπάνης, το οποίο κατευθύνεται για την εισαγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών από το εξωτερικό για την ικανοποίηση των αναγκών των 

τουριστών. Συνεπώς, η στροφή της ζήτησης των τουριστών προς εγχώρια 

καταναλωτικά προϊόντα θα αυξάνει τα καθαρά συναλλαγματικά έσοδα από 

την τουριστική δραστηριότητα (Λαγός, 1996).

• Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, δηλαδή η συνεισφορά στα οικονομικά του 

κράτους, μέσω της αύξησης των φορολογικών εσόδων τα οποία προκύπτουν 

από τη φορολογική επιβάρυνση (άμεση και έμμεση), των δημιουργουμένων 

από τον τουρισμό εισοδημάτων (Λαγός, 1996).

• Η αύξηση της απασχόλησης στον τουριστικό τομέα και η συνεπαγόμενη 

μείωση της συνολικής ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.

• Τέλος, μεταξύ των σημαντικών οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού, 

συγκαταλέγεται το φαινόμενο των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων - 

επιδράσεων του προκαλούμενου εισοδήματος, στους υπόλοιπους κλάδους της 

εθνικής ή τοπικής οικονομίας, το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύει τον κύκλο 

του χρήματος και το πώς αυτό δημιουργεί πολλαπλασιαστικά (οικονομικά 

κυρίως) αποτελέσματα για μια σειρά από δραστηριότητες που δεν ανήκουν 

απαραίτητα στον τουριστικό τομέα (Williams and Shaw, 1995).

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_____________________________________________________
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1.2.1. Επιπτώσεις των τουριστικών επενδύσεων (άμεσων και έμμεσων)

Σημαντικό τμήμα του Ακαθάριστου Τουριστικού Προϊόντος (Α.Τ.Π.) μιας 

χώρας ή μιας περιφέρειας, αποτελούν οι τουριστικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές, 

είτε είναι ιδιωτικές είτε δημόσιες, αποφέρουν στην τουριστική οικονομία πολλαπλά 

οικονομικά οφέλη, όπως αύξηση παραγωγής, απασχόλησης, εισοδήματος κλπ., ενώ 

δημιουργούν θετικά οικονομικά οφέλη για όλο το φάσμα της οικονομίας. Ο βασικός 

διαχωρισμός των τουριστικών επενδύσεων, όπως προκύπτει και από το διεθνή 

επιστημονικό διάλογο, γίνεται ανάμεσα στις άμεσες και τις έμμεσες επενδύσεις. 

Άμεσες είναι εκείνες οι οποίες παράγουν αποτελέσματα (αγαθά, υπηρεσίες, υποδομές 

κ.α.) για την κάλυψη βασικών τουριστικών αναγκών. Έμμεσες είναι εκείνες οι οποίες 

δεν αφορούν άμεσα τον τουριστικό τομέα και την τουριστική οικονομία, αλλά 

ουσιαστικά την εξυπηρετούν, υπό την έννοια ότι εξασφαλίζουν βασικές υπηρεσίες, 

από τις οποίες εξαρτάται η βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών αγαθών και εν 

γένει η συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι λόγω του υψηλού κόστους των τουριστικών 

υποδομών και ανωδομών, οι επενδύσεις του τουριστικού τομέα χαρακτηρίζονται από 

υψηλό βαθμό απορρόφησης κεφαλαίων (Βαρβαρέσος, 1997). Το μέγεθος και η 

πολυδιάστατη φύση των τουριστικών επενδύσεων, προσιδιάζουν σε επενδύσεις 

«βαριάς βιομηχανίας», όπως εύστοχα παρατηρούν οι Durand et al. (1994) και αυτό 

καθ’ ότι ο τουρισμός δύσκολα μετριέται επαρκώς και αντιπροσωπευτικά, σαν 

ξεχωριστός κλάδος της οικονομίας μιας χώρας ή μιας περιοχής. Τούτο συμβαίνει 

λόγω της συγκέντρωσης από τον τουρισμό, επιμέρους δραστηριοτήτων οι οποίες 

ανήκουν ή εξαρτώνται από διαφορετικούς κλάδους και τομείς (δημόσια έργα, 

μεταφορές, κατασκευές, αγροτική παραγωγή κ.α.). (Erbes, 1973)

Μια εξίσου σημαντική διάκριση των τουριστικών επενδύσεων, είναι εκείνη 

που αναφέρεται στο δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της επένδυσης και στην 

αντίστοιχη προέλευση των κεφαλαίων (δημοσίων και ιδιωτικών). Γενικά, η δημόσια 

τουριστική επενδυτική δραστηριότητα διαχρονικά αυξάνεται και μάλιστα 

γρηγορότερα από την αύξηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, στοχεύοντας 

με αυτόν τον τρόπο, στη δημιουργία οικονομικών υποδομών για τους διάφορους 

τομείς της τουριστικής οικονομίας. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα σε φορείς της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον 

τουρισμό. Το μέγεθος και το ύψος της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΙΙΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΙΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_____________________________________________________
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εξαρτάται, φυσικά, από τις προσδοκίες των επενδυτών για κέρδος και οικονομικά 

οφέλη από την επένδυση (Ηγουμενάκης, 1991).

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι επενδύσεις στον τουρισμό δημιουργούν πολλαπλά 

οφέλη και έχουν πολλαπλές οικονομικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία 

της τουριστικής οικονομίας μιας περιοχής. Βέβαια, η έκταση τους εξαρτάται (Λαγός, 

1996) από τη φύση, το μέγεθος και την ποιότητα της δομής των διαφόρων 

κατηγοριών επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Η 

συμπληρωματικότητα των τουριστικών επενδύσεων με επενδύσεις άλλων τομέων της 

οικονομίας, είναι ένα χαρακτηριστικό που προσδίδει μια δυσκολία στην εκτίμηση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων στον τουρισμό και εμπλέκει ένα σύνολο τομέων 

οικονομικής δραστηριότητας πέραν του τουριστικού. Τέλος, η συμμετοχή του 

δημοσίου τομέα στο τουριστικό επενδυτικό γίγνεσθαι, περιλαμβάνει επενδύσεις τόσο 

για τουριστική υποδομή, όσο και για υπηρεσίες δημόσιας ωφέλειας, δημιουργώντας 

έτσι, πρόσθετες δυσκολίες στην εκτίμηση και απόδοση του κόστους - οφέλους της 

τουριστικής δραστηριότητας (Βαρβαρέσος, 1997).

1.2.2. Επιπτώσεις των τουριστικών δαπανών - Τουριστική κατανάλωση

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_____________________________________________________

Το έτερο συστατικό στοιχείο των δαπανών που προσμετριέται στο Α.Τ.ΓΊ. 

είναι η κατανάλωση στον τουρισμό. Μέσα στην τουριστική βιβλιογραφία 

ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο η κατανάλωση, όπως για παράδειγμα οι 

Ζαχαράτος (1986), Krapf (1964), Κομίλης (1986) κ.α., οι οποίοι θεωρούν ότι η 

τουριστική κατανάλωση αντιπροσωπεύει τις δαπάνες που προκαλεί η τουριστική 

ζήτηση και αφορούν στην απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού (2000) αναφέρει, ως βασικά καταναλωτικά αγαθά και 

υπηρεσίες τουριστικού χαρακτήρα, τις μεταφορές, τη διαμονή, την εστίαση και την 

αναψυχή, τα οποία χαρακτηρίζονται, με την ευρεία έννοια «τουριστικά». Σαφώς, η 

φύση, η ποιότητα και η ποσότητα των χαρακτηριστικών αυτών τουριστικών αγαθών 

(και υπηρεσιών), διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, το σκοπό του ταξιδιού, αλλά 

και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη. Παρόλα αυτά, οι δαπάνες των 

επισκεπτών - καταναλωτών δεν περιορίζονται σε μια προκαθορισμένη «γκάμα» 

αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία παράγονται από μια προκαθορισμένη «γκάμα» 

παραγωγών (βιομηχανιών). Άλλωστε, αυτό που κάνει τον τουρισμό να διαφέρει είναι 

ότι ο «τουριστικός» καταναλωτής έχει την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται σε ένα ξένο,
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προς το σύνηθες, του περιβάλλον, κάνοντας πράγματα εκτός των συνηθισμένων και 

με καταναλωτική διάθεση διαφορετική από την συνήθης. Αυτά είναι μερικά στοιχεία 

που τον κάνουν να διαφέρει από τους απλούς καταναλωτές.

Συνοπτικά, πάντως η τουριστική κατανάλωση είναι η δαπάνη διαθέσιμου 

εισοδήματος για την απόκτηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, για την 

κάλυψη τουριστικών αναγκών σε δεδομένο τουριστικό προορισμό και χρόνο (Λαγός, 

1996). Βέβαια, σε ευρύτερο πλαίσιο, η τουριστική κατανάλωση, δεν περιλαμβάνει 

δαπάνες μόνο των επισκεπτών, αλλά και άλλων ιδιωτικών ή δημοσίων φορέων οι 

οποίοι καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες τομέων που ανήκουν στο ευρύτερο 

τουριστικό κύκλωμα - σύστημα2 (Βαρβαρέσος, 1998).

Στο διάγραμμα 1.1 που ακολουθεί απεικονίζεται σχηματικά η ροή (εισροές - 

εκροές) των τουριστικών δαπανών και ουσιαστικά σχηματοποιεί τα όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την τουριστική δαπάνη στο σύνολο της.

TO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΙΙΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΙΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_____________________________________________________

Διάγραμμα 1.1 Ροή τουριστικών δαπανών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Επεξήγηση συμβόλων διαγράμματος:

(ΐ). Περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη που σχετίζεται με την κάλυψη αναγκών του 

επισκέπτη - τουρίστα.

2 Η έννοια του τουριστικού συστήματος (ή κυκλώματος), θα αναλυθεί και τεκμηριωθεί περεταίρω στο 
Κεφάλαιο 3: «Ο τουρισμός ως Σύστημα», το οποίο ακολουθεί.
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(ϋ). Αναφέρεται στη συνολική δαπάνη - όφελος το οποίο αφορά τον προορισμό - 

τόπο υποδοχής των τουριστών.

(iii). Περιλαμβάνει τις εκροές σημαντικού τμήματος της αρχική συνολικής 

τουριστικής δαπάνης, το οποίο κατευθύνεται σε εισαγωγές για την κάλυψη και 

απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, των τουριστικών αναγκών στον τόπο 

προορισμού.

(ΐν). Αντιπροσωπεύει το τμήμα της συνολικής οικονομικής αξίας των δαπανών στον 

προορισμό, που κατευθύνονται σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες κλπ., που 

εξυπηρετούν άμεσα τον τουρίστα και, εν γένει, την τουριστική οικονομία.

(ν). Αντιπροσωπεύει το μέγεθος της εκροής το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες για 

αγαθά και υπηρεσίες που έμμεσα μετέχουν στην δραστηριότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων και του τουριστικού τομέα γενικότερα (π.χ., 

προμηθευτές των ξενοδοχείων, αγροτική παραγωγή).

Συνοψίζοντας κανείς την αναφορά του στις οικονομικές επιπτώσεις της 

τουριστικής δραστηριότητας, οφείλει να λάβει υπόψη ότι πέραν από την εκτίμηση 

των επιπτώσεων μιας δραστηριότητας σε μια οικονομία, περισσότερο σημαντικό 

είναι να υιοθετηθούν από τους φορείς του τουρισμού τεχνικές και μέσα για την 

βελτίωση και ενίσχυση του μεγέθους των αποκτώμενων ωφελειών από τον τουρισμό.

Σε συμπλήρωση του παραπάνω ισχυρισμού, επισημαίνεται μια σειρά τεχνικών 

ενίσχυσης των ωφελειών του τουρισμού, τις οποίες ο WTO (1997) προτείνει προς 

αυτή την κατεύθυνση και είναι οι εξής:

• Η ενίσχυση των δεσμών - συνδέσεων του τουριστικού τομέα με άλλους 

κλάδους της οικονομίας.

• Ενθάρρυνση της «εντοπιότητας» της ιδιοκτησίας των τουριστικών 

επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων κλπ.

• Διεκδίκηση του μάνατζμεντ των ξενοδοχειακών υποδομών, από εγχώριες 

εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα.

• Προώθηση της κατάρτισης των ατόμων (προερχόμενα από τον τοπικό - 

εγχώριο πληθυσμό) σε τουριστικά ή άλλα συγγενή επαγγέλματα, με στόχο την 

αύξηση της απασχόλησης.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_____________________________________________________
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ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

• Η τουριστική κατανάλωση - δαπάνη μπορεί να αυξηθεί με την προσφορά 

νέων τουριστικών προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), που να προέρχονται 

όμως από την τοπική οικονομία και παραγωγή.

• κ.α.

1.3. Επιπτώσεις στην απασχόληση

Εξίσου σημαντική επίπτωση με οικονομικό και κοινωνικό, ταυτόχρονα, 

χαρακτήρα αποτελεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και η επακόλουθη αύξηση της 

απασχόλησης στον τουριστικό τομέα. Άλλωστε, όπως και ο Τσάρτας (1989) 

παρατηρεί, ο τουριστικός τομέας χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ως ένας τομέας 

«εντάσεως εργασίας». Γενικά, ο τομέας των ταξιδίων και του τουρισμού δημιουργεί 

πολλές θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της οικονομίας, τόσο σε επιχειρήσεις άμεσα 

εξαρτώμενες από τον τουρισμό, όσο και σε επιχειρήσεις με έμμεση εξάρτηση 

(κατασκευαστικές, υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, αγροτική παραγωγή κ.α.).

Ο WTTC (2001) (World Travel and Tourism Council - Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού), υπολόγισε ότι το 2000, τα ταξίδια και ο 

τουρισμός, δημιούργησαν πάνω από 203 εκ. θέσεις εργασίας (πάνω από το 8% της 

παγκόσμιας απασχόλησης), ενώ το 2001 (μόλις μέσα σε ένα μόνο χρόνο) οι θέσεις 

εργασίας έγιναν 209 εκ. σε όλο τον κόσμο. Στην ίδια έκθεση (WTTC, 2001) 

υπολογίσθηκε ότι σε μία δεκαετία, ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας στον 

τουρισμό θα ανέλθει στα 260 εκ. παγκόσμια (περίπου το 9% της παγκόσμιας 

απασχόλησης). Στους πίνακες 1.1 και 1.2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι 

εκτιμήσεις του WTTC για τον κόσμο συνολικά και για την Ευρώπη ειδικότερα.

Πίνακας 1.1 Εκτιμήσεις και προβλέψεις του WTTC για την οικονομία και τη 

βιομηχανία τουρισμού και ταξιδίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παγκόσμια

Εκτίμηση για 

το 2001 

($ ΗΠΑ)

Ποσοστό επί 

του

συνολικού

Προβλέψεις για το 

2011 

(S ΗΠΑ)

Ποσοστό επί 

του

συνολικού

Βιομηχανία Ταξιδίων και Τουρισμού

ΑΕΓΙ 1.381 δις 4,2 2.654 δις 4,2

Απασχόληση 78,183 εκ 3,1 99,321 εκ 3,4

Οικονομία Ταξιδίων και Τουρισμού
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ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

ΑΕΠ 3.497 δις 10,7 6.958 δις 11,0

Απασχόληση 207 εκ 8,2 260,417 εκ 9

Πηγή: WTTC, 2001

Πίνακας 1.2 Εκτιμήσεις και προβλέψεις του WTTC για την οικονομία και τη 

βιομηχανία τουρισμού και ταξιδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευρώπη

Εκτίμηση για 

το 2001 

($ ΗΠΑ)

Ποσοστό επί 

του

συνολικού

Προβλέψεις για το 

2011 

(S ΗΠΑ)

Ποσοστό επί 

του

συνολικού

Βιομηχανία Ταξιδίων και Τουρισμού

ΑΕΠ 397 δις 4,8 784,7 δις 4,9

Απασχόληση 7,7 εκ 4,9 8.8 εκ 5,3

Οικονομία Ταξιδίων και Τουρισμού

ΑΕΠ 1.017,2 δις 12,2 2.063,2 δις 12,9

Απασχόληση 19,3 εκ 12,3 22,9 εκ 13,9

Πηγή: WTTC, 2001

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, λόγω της μεγάλης ετερογένειας του 

τουριστικού τομέα είναι δύσκολη η εκτίμηση του ακριβή αριθμού απασχολούμενων 

στον τουρισμό, λαμβανομένων υπόψη και των πολυάριθμων δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία του (Βαρβαρέσος, 1998).

Οι Mill and Morrison (1985) απαριθμώντας τις θέσεις εργασίας στον 

τουρισμό, επισημαίνουν την απασχόληση στην υποδοχή, στις μεταφορές, στα 

γραφεία ταξιδίων, τα τουριστικά καταλύματα, στους τουριστικούς οργανισμούς, στις 

δραστηριότητες αναψυχής, σε διοικητικές υπηρεσίες, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

και φορείς κ.α. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι, «όσο πιο εξαρτημένη από

τις τουριστικές ροές είναι μια χώρα (ή μια περιοχή υποδοχής), τόσο πιο σημαντικές και 

εμφανείς είναι ο επιδράσεις τις τουριστικής δραστηριότητας στην συνολική 

απασχόληση» (Βαρβαρέσος, 1998).

Η διεθνής βιβλιογραφία του τουρισμού και των ταξιδίων διακρίνει τρεις 

κατηγορίες - τύπους της απασχόλησης που δημιουργεί ο τουριστικός τομέας:

• Η άμεση απασχόληση, η οποία αναφέρεται στα άτομα που απασχολούνται σε 

αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα 

τουριστικά καταστήματα, τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κ.α.
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• Η έμμεση απασχόληση, η οποία αντιπροσωπεύει την δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε υποστηρικτικούς κλάδους της τουριστικής οικονομίας, όπως για 

παράδειγμα στην αγροτική παραγωγή, στην αλιεία, στη βιοτεχνία κ.α.

• Η απορρέουσα απασχόληση, η οποία αφορά μη τουριστικές δραστηριότητες, 

οι οποίες όμως παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνονται από τους 

τουρίστες και τους απασχολούμενους άμεσα από τον τουρισμό.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στον τουριστικό τομέα, σε κάποια 

χρονική στιγμή του έτους, ενδέχεται να είναι μεγάλος. Αυτό, κατά τον Bull (2002), 

συμβαίνει για τέσσερις βασικούς λόγους, που άλλωστε και άλλοι επιστήμονες έχουν 

επισημάνει [όπως οι Mathieson and Wall (1981), Williams and Shaw (1995), 

Κοκκώσης και Τσάρτας (2001)]: πρώτον, η σχετική ένταση εργασίας, δεύτερον η 

ύπαρξη πολλών επαγγελμάτων με χαμηλό μισθό, τρίτον η μερική και 

περιστασιακή απασχόληση και τέταρτο η εποχικότητα πολλών θέσεων εργασίας 

του τουριστικού τομέα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και το Παγκόσμιο Συμβούλιο 

Ταξιδίων και Τουρισμού, σε διάφορες εκθέσεις τους κατά καιρούς, επισημαίνουν την 

ανάγκη για αύξηση της τοπικής απασχόλησης στον τουριστικό τομέα και τις 

δραστηριότητες του, αναγνωρίζοντας έτσι την σημασία που έχει για την ευρύτερη 

ανάπτυξη και ευημερία των τόπων υποδοχής. Μάλιστα, προτείνεται (WTO, 1997) η 

ενθάρρυνση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για όλα τα επαγγέλματα του 

τουρισμού, την ενθάρρυνση της «τουριστικής παιδείας» του τοπικού πληθυσμού, 

ώστε να αποδίδουν στα τουριστικά επαγγέλματα την αξία και σημασία που τους 

αρμόζει. Επίσης, διατυπώνεται (WTTC, 2001) η ανάγκη για εκπαίδευση και 

κατάρτιση του ντόπιου εργατικού δυναμικού, όχι μόνο για θέσεις χαμηλής 

εισοδηματικής τάξης αλλά και εκπαίδευση των ατόμων για κάλυψη θέσεων 

μάνατζμεντ, διοικητικών θέσεων κλπ., με στόχο την μεγιστοποίηση των εισοδημάτων 

- αποδόσεων της απασχόλησης που μένουν στον τόπο υποδοχής και δεν 

απομακρύνονται ως εκροή για εισαγωγή υπηρεσιών μάνατζμεντ κλπ., από το 

εξωτερικό.
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1.4. Επιπτώσεις στην κοινωνία και τον πολιτισμό

Ο τουρισμός είναι ένα κοινωνικό - πολιτιστικό γεγονός (ή δραστηριότητα), 

τόσο για τον επισκέπτη - τουρίστα, όσο και για τον «οικοδεσπότη» στον τόπο 

υποδοχής, δηλαδή τους ντόπιους. Άλλωστε, όπως και ο Murphy (1985) παρατηρεί, 

μέρος του σκοπού επίσκεψης του τουρίστα είναι η ευκαιρία να δει διαφορετικά μέρη 

του κόσμου και να παρατηρήσει «ξένες» προς αυτόν κοινωνίες και πολιτισμούς.

Οι αναλύσεις που γίνονται, διεθνώς, για τις επιπτώσεις του τουρισμού στις 

χώρες - τόπους υποδοχής εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση των οικονομικών 

επιδράσεων και αποτελεσμάτων της τουριστικής δραστηριότητας, ίσως γιατί είναι 

ευκολότερο στην μέτρηση τους. Η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει, ωστόσο, ένα 

κενό ή τουλάχιστον έλλειψη, στην ανάλυση των κοινωνικών και πολιτιστικών 

επιπτώσεων, η οποία πηγάζει από μια αδυναμία ποσοτικοποίησης αυτών με απτά 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Οι Κοκκώσης και Τσάρτας (2001), καταλήγουν στο 

ότι οι κυριότερες επιπτώσεις του τουρισμού στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

αφορούν στα παρακάτω ζητήματα:

• Την κοινωνική δομή, οπού εδώ παρατηρείται μια αλλαγή των 

χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της τοπικής κοινωνίας, με την έννοια 

της επικράτησης λειτουργιών και οικονομικών δραστηριοτήτων που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και επηρεάζουν την παραγωγική 

δομή.

• Την κινητικότητα (κοινωνική και επαγγελματική), η οποία παρατηρείται και 

επηρεάζει κατά βάση τους νέους και τις γυναίκες που επιλέγουν να στραφούν 

προς τα τουριστικά επαγγέλματα τα οποία παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό 

εξειδίκευσης, με μεγαλύτερη ταυτόχρονα, κοινωνική αποδοχή και τέλος 

μεγαλύτερες αποδοχές. Μία αξιοσημείωτη, έμμεση, επίδραση της 

επαγγελματικής κινητικότητας είναι η σταδιακή εγκατάλειψη άλλων 

οικονομικών κλάδων, με παράλληλη στροφή προς τον τουρισμό.

• Την επαφή και επικοινωνία του τουρίστα με τον «ντόπιο», οπού εδώ η 

ανάλυση επικεντρώνεται στην εκτίμηση του πλαισίου και των αποτελεσμάτων 

της επαφής αυτής με την έννοια της διερεύνησης των επιπτώσεων και 

μεταβολών στην κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και στις στάσεις, αντιλήψεις 

και αρχές των ντόπιων. Το συγκεκριμένο ζήτημα (Murphy, 1985) έχει
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απασχολήσει τόσο την επιστημονική κοινότητα, από διαφορετικές σκοπιές 

κάθε φορά (κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές κ.α.), όσο και 

διεθνείς οργανισμούς με άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως είναι η 

UNESCO3 (1977).

• Την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, των ηθών και των εθίμων, με την

έννοια της μεταβολής των αντιλήψεων και των απόψεων των ντόπιων με 

επιρροές σε διάφορα ζητήματα, όπως στην συμπεριφορά, τον τρόπο ζωής, την 

αντίληψη για την ισότητα των δύο φύλων, την εκτίμηση των τοπικών 

ιδιαίτερων γνωρισμάτων κ.α.

• Την εμπορευματοποίηση δραστηριοτήτων και προϊόντων της τοπικής 

παραγωγής (παράδοσης και πολιτισμού), οπού στα πλαίσια της 

εμπορευματοποίησης αυτής τα προϊόντα της λαϊκής παράδοσης και 

κουλτούρας της τοπικής κοινωνίας λαμβάνουν χαρακτήρα «προϊόντος» και 

εισάγονται στην ευρύτερη οικονομική συνδιαλλαγή που η τουριστική 

οικονομία προκαλεί (Robinson and Boniface, 1999).

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο τουρισμός προκαλεί και 

θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία και το πολιτιστικό 

της υπόβαθρο. Αυτά τα κοινωνικά αποτελέσματα - επιπτώσεις, αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία για χώρες και περιοχές με ισχυρά παραδοσιακές κοινωνίες και οικονομίες. 

Βέβαια, όπως ορθά και σωστά επισημαίνεται και από τον WTO (1997), 

«...οποιοδήποτε νέο είδος ανάπτυξης σε μια περιοχή, επιφέρει αλλαγές. Ο τουρισμός 

είναι μία μόνο πηγή αλλαγών και μετασχηματισμού μίας κοινωνίας».

1.5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Ο τουρισμός, σαν δραστηριότητα και σαν παραγωγική λειτουργία, 

περισσότερο από κάθε άλλη «βιομηχανία», στηρίζεται στην ελκυστικότητα και στο 

υψηλό επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος. Το τοπίο και η φυσική ομορφιά είναι

3 Σύμφωνα με έρευνα της UNESCO (1977), η σχέση μεταξύ ντόπιου και επισκέπτη χαρακτηρίζεται 
από τέσσερα σημαντικά γνωρίσματα: πρώτον, οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται έχουν το 
στοιχείο της παροδικότητας (εφήμερες σχέσεις), δεύτερον, υπάρχουν χωρικοί και άλλοι περιορισμοί 
στην περεταίρω ανάπτυξη των σχέσεων αυτών, τρίτον, λόγω της μαζικοποίησης του τουρισμού σε 
ορισμένες περιοχές παρατηρείται έλλειψη του αυθορμητισμού την επικοινωνία και τέλος, τέταρτο 
αποτελεί η ανισότητα και η μη ισόρροπη σχέση των επισκεπτών με τους ντόπιους, υπό την έννοια του 
κοινωνικού, επαγγελματικού ή οικονομικού προφίλ του κάθε ενός.
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στοιχεία κλειδιά, ως τουριστικοί πόροι4 και όπως και οι Davidson and Maitland 

(1997) τονίζουν η προστασία αυτών είναι προαπαιτούμενο για την συνέχιση της 

επιτυχούς ανάπτυξης του τουρισμού.

Γενικά, οι έννοιες του τουρισμού και του περιβάλλοντος είναι 

αλληλοεξαρτώμενες, αλληλένδετες, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι μία μεταβολή 

στην μία επιφέρει αλλαγές και επιδράσεις στην άλλη. Το φυσικό αλλά και το 

δομημένο περιβάλλον παρέχει τουριστικούς πόρους προς «κατανάλωση», αλλά η 

ανάπτυξη του τουρισμού έχει ταυτόχρονα θετικές και αρνητικά επιπτώσεις. Οι 

θετικές ή οι αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, σχετίζονται με τον 

σωστό ή μη σχεδίασμά και προγραμματισμό της τουριστικής ανάπτυξης, τόσο από 

την πλευρά των διοικητικών φορέων (που θέτουν τους όρους του «παιχνιδιού»), όσο 

και από την πλευρά των λοιπών μετεχόντων στην τουριστική δραστηριότητα 

(επιχειρηματίες, εργαζόμενους κλπ) (WTO, 1997).

Σε πρόσφατη έκθεση του το WTTC (2001), παρατηρεί μια αύξηση των 

συνεδρίων, συναντήσεων κλπ., που διοργανώνονται από κυβερνήσεις αλλα και από 

ιδιώτες σχετικά με την ανάγκη προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, αναδεικνύοντας περεταίρω την ευθύνη αυτή, δίδοντας παράλληλα 

έμφαση και στην ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών αειφορίας και την βιωσιμότητας.

Στην περίπτωση που η τουριστική ανάπτυξη δεν οργανωθεί ως σύνολο 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων με προτεραιότητα την βιώσιμη ανάπτυξή του, τότε 

τα αποτελέσματα για τον τόπο υποδοχής, δεν μπορούν παρά αρνητικά να είναι. 

Συνοψίζοντας οι Κοκκώσης και Τσάρτας (2001), τις επιπτώσεις του τουρισμού στο 

περιβάλλον εντοπίζουν τα εξής:

• Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον.

• Συγκρούσεις στις χρήσεις γης.

• Κίνδυνοι από τη μετατροπή οικιστικών συνόλων ή χωρικών ενοτήτων σε 

τουριστικούς πόρους

• Υπερβάσεις στη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών περιοχών.

• Προβλήματα ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης τουριστικών περιοχών.

• κ.α.

4 Την άποψη αυτή ενισχύουν με οικονομικούς όρους, οι Gratton and van der Straaten (1992), οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι: «...η φύση και το περιβάλλον χρησιμεύουν σαν εισροή στην παραγωγική διαδικασία 
του τουριστικού κλάδου. Τούτο υποδεικνύει ότι η καλή λειτουργία της φύσης και το καθαρό περιβάλλον 
είναι σημαντικοί συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας του τουριστικού τομέα, όπως είναι η εργασία 
και το κεφαλαίου.
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Από όλα τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτή η ανάγκη για σεβασμό του 

περιβάλλοντος και για βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Άλλωστε, όπως και ο Plog 

(1972) χαρακτηριστικά λέει: «...ο τουρισμός έχει την ικανότητα να βάζει τα θεμέλια 

της δικής του καταστροφής».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ο Τουρισμός ως Σύστημα
--------------------------------------------------------------------- ·

2.1. Το Τουριστικό Σύστημα: Βασικά χαρακτηριστικά

Η ανθρώπινη κοινωνία, όπως και κάθε άλλη οργανωμένη μορφή δρώντων 

στοιχείων, αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ των μερών της, με τρόπο περίπλοκο και 

σύνθετο. Όταν απομονωθεί μια σχέση, ένα περιβάλλον ή ένα στοιχείο του συνόλου 

για περεταίρω ανάλυση, αυτό γίνεται για να απλοποιηθεί, να αναλυθεί καλύτερα και 

για στηριχθεί ορθότερα θεωρητικά. Η μελέτη και ανάλυση, όμως, της τουριστικής 

ανάπτυξης και του τουριστικού φαινομένου, γενικότερα, οφείλει να εξετάσει όλα τα 

περιβάλλοντα, ταυτόχρονα, ώστε να περιγράφει το φαινόμενο καλύτερα και να 

προβλέψει τις τάσεις και όπως είναι κατανοητό αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να 

απομονώσουμε τα επιμέρους στοιχεία που αποτελούν την τουριστική δραστηριότητα. 

Η ανάλυση που ακολουθεί στοχεύει ακριβώς στο να αναδείξει την ορθότητα της 

παραπάνω πρότασης, περί συνολικής μελέτης - ανάλυσης των συστατικών του 

τουρισμού.

Όπως έχει, πολλάκις αναφερθεί, ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο με πολλές 

διαστάσεις οι οποίες αναπτύσσονται ανάλογα με το χρόνο και το χώρο και 

κατατάσσονται, σύμφωνα με τον Kaspar (1975), σε οικονομικές, κοινωνικές, 

ψυχολογικές, πολιτικές, οικολογικές, θεσμικές και τεχνολογικές. Η συσχέτιση των 

διαστάσεων αυτών, σύμφωνα πάντα με τον Kaspar (1975), δομεί μια πρώτη μορφή 

«συστήματος τουρισμού», όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1 που ακολουθεί.

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Kaspar, λοιπόν, το «σύστημα τουρισμός» 

αποτελείται από τα υποσυστήματα «τουριστικό υποκείμενο» - δηλαδή ο πελάτης - 

και «τουριστικό αντικείμενο». Το «τουριστικό αντικείμενο» διαιρείται στα εξής 

υποσυστήματα: «τουριστική περιοχή», «τουριστική επιχείρηση» και «τουριστική 

οργάνωση», τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση. 

Επίσης, σημαντικό είναι ότι, το σύστημα «τουρισμός» εμφανίζει εξάρτηση από 

διάφορα άλλα υπερκείμενα περιβάλλοντα, από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι: το 

οικονομικό, το κοινωνικό, το οικολογικό, το τεχνολογικό και το πολιτικό (Kaspar, 

1975).
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Σχήμα 2.1 Η δομή του τουριστικού συστήματος κατά τον Kaspar

Πηγή: Kaspar, (1975)

Οι προσεγγίσεις που παρατηρούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και 

αναφέρονται στην συστημική ανάλυση του τουρισμού, έχουν ως θεωρητική βάση και 

προέλευση την συστημική θεωρία ή μεθοδολογία5. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν 

βασικό αναπροσανατολισμό της επιστημονικής σκέψης και ανάλυσης (Λαγός, 1996). 

Η μεθοδολογία αυτή τονίζει ότι το αντικείμενο της μελέτης - εν προκειμένω το 

τουρισμός - πρέπει να υποβάλλεται σε έρευνα σαν αδιαίρετο και ενιαίο σύνολο και η 

προσέγγιση αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη για πολύπλοκα συστήματα, που 

απαρτίζονται από πολλά και διαφοροποιημένα μέρη τα οποία διασυνδέονται μεταξύ 

τους με πολλαπλές συνδέσεις αλληλεξάρτησης.

Η συστημική μέθοδος6 εκφράζει μια νέα λογική έρευνας που υπαγορεύεται 

από τον πολύπλοκο χαρακτήρα των ιδίων των αντικειμένων που μελετά. Η λογική 

αυτί) αποτυπώνεται στα μοντέλα που κατασκευάζει ο εκάστοτε ερευνητής για τη

5 Οι συστημικοί επιστήμονες προτείνουν διάφορους όρους για την ονομασία της συστημικής 
μεθοδολογίας, μεταξύ των οποίων είναι: «Συστημική θεωρία» (Systemic theory), «Συστημική 
επιστήμη» (Systems science), «Θεωρία συστημάτων» (Systems Theory), «Συστημική προσέγγιση» 
(Systemic approach) κ.α.
6 Βλέπε σχετική βιβλιογραφία με τη θεωρία των συστημάτων, τους Miser and Quade (1983) και Davis 
(1983).
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θεωρητική τους απεικόνιση. Ένα τέτοιο μοντέλο αναπαράστασης του τουριστικού 

συστήματος είναι και αυτό που πρότεινε ο Kaspar και το οποίο παρουσιάστηκε 

παραπάνω στο σχήμα 2.1.

Το πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης του τουρισμού προέκυψε από την 

γενικότερη συστημική θεωρία, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, η οποία αρχικά είχε 

καταστεί χρήσιμο εργαλείο - μέθοδος σε οργανισμούς αλλά και σε τομείς όπως το 

μάνατζμεντ (Kast and Rosenzweig, 1977). Ο τουρισμός έχει αναλυθεί μέσω πολλών 

διαφορετικών συστημικών προσεγγίσεων. Έτσι, οι Mill and Morrison (1985) 

επισημαίνουν ότι ο τουρισμός πρέπει να αναφέρεται ως σύστημα και όχι ως 

«βιομηχανία» ή κλάδος, εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων των πολλών συνισταμένων 

του τουριστικού κυκλώματος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Mill and Morrison (1985) 

το τουριστικό σύστημα τμηματοποιείται (βλ. σχήμα 2.2) σε τέσσερα μέρη: πρώτον 

την τουριστική αγορά, δεύτερον το τουριστικό ταξίδι, τρίτον τον τουριστικό 

προορισμό και τέταρτο το τουριστικό μάρκετινγκ.
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Σχήμα 2.2 Το σύστημα του τουρισμού κατά τους Mill and Morrison

Link 1 -^0
The tourism 
product

2. Marketing

Link 2
The
promotion 
of travel

1. Destination: Planning, 
Developing and Controlling 

Tourism

T
Link 4
The shape 
of travel

4. Travel

I
I
▼

3. Demand: The factors 
influencing the Market

Link 3
The travel 
purchase

Πηγή: ιδία επεξεργασία, Mill and Morrison (1985)

Με την άποψη των Mill and Morrison (1985), περί της συστημικής «οπτικής» 

του τουρισμού, συμπορεύεται και ο Leiper (1990, 1995), δίδοντας ωστόσο 

διαφορετική δομή στο τουριστικό σύστημα. Ο Leiper (1995) προτείνει ένα μοντέλο 

βασισμένο σε μια γεωγραφική διάσταση του τουριστικού φαινομένου και το οποίο
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απαρτίζεται από τρία δυναμικά μέρη: τις περιοχές προέλευσης ταξιδιωτών (TGR - 

Traveler Generating Regions), τις ροές μετακινήσεων (TR - Transit Routes) και 

περιοχές προορισμού των τουριστών (TDR - Tourist Destination Regions). To 

μοντέλο του Leiper (1995) απεικονίζεται σχηματικά στο σχήμα 2.3 που ακολουθεί.

Σχήμα 2.3 Το μοντέλο του Leiper για το σύστημα του τουρισμού

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_____________________________________________________

Traveler
Generating

Region

Tourist
Destination

Region( Transit Route /

Environments: human, socio-cultural, economic, technological, physical, 
political, legal, etc.

Πηγή: Leiper (1995)

Τόσο οι Mill and Morrison (1985), όσο και o Leiper (1995), συμφωνούν ότι ο 

τουρισμός είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο λειτουργεί σε ένα δυναμικό, συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε αντίθεση με τα κλειστά συστήματα όπου καμία 

αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον δε λαμβάνει χώρα. Άλλωστε, όπως 

εύστοχα οι Mill and Morrison (1985) παρατηρούν «...το τουριστικό σύστημα είναι σαν 

τον ιστό της αράχνης, αν αγγίξει κανείς ένα σημείο του, οι αναταράξεις θα γίνουν 

αισθητές σε όλο τον ιστό - σύστημα». Η παραπάνω φράση συνοψίζει ξεκάθαρα την 

«ολιστική» φύση του τουριστικού φαινομένου, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι ο τουρισμός 

δεν λειτουργεί σε απομόνωση, ενώ παράλληλα επιδρά θετικά και αρνητικά το 

εξωτερικό περιβάλλον.

Η διεθνής τουριστική βιβλιογραφία, περιλαμβάνει πολλούς άλλους 

συγγραφείς οι οποίοι έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν τη δική τους συστημική 

προσέγγιση στον τουρισμό, εμπλουτίζοντας έτσι την ανάλυση του τουριστικού 

φαινομένου. Έτσι, ο Uysal (1998) υποστηρίζει ότι τα δύο σημαντικά στοιχεία που 

συνθέτουν το τουριστικό σύστημα είναι η περιοχή προέλευσης και ο προορισμός. Η 

περιοχή προέλευσης απαρτίζεται από δυνητικούς και πραγματικούς επισκέπτες. Η 

βιβλιογραφία αναφέρει την προέλευση, ως τουριστική ζήτηση. Ο προορισμός είναι η
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περιοχή που επισκέπτονται οι ταξιδιώτες εξαιτίας των αξιοθέατων που προκύπτουν 

από τους υπάρχοντες τουριστικούς πόρους.

Από λειτουργικής άποψης, ο τουρισμός περιγράφεται ως ένα κλασικό 

δυναμικό σύστημα δύο κύριων παραγόντων, της τουριστικής προσφοράς και της 

ζήτησης (Gunn, 1997, 2002). Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα πρέπει, 

ωστόσο, να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά του τουριστικού 

προϊόντος και στη ζήτηση αυτού από τους δυνητικούς επισκέπτες. Η σχέση αυτή των 

δύο δυναμικών παραγόντων του τουριστικού συστήματος σχηματοποιείται με τον 

παρακάτω τρόπο, τον οποίο προτείνει ο Gunn (1997).

Σχήμα 2.4 Η σχέση ζήτησης - προσφοράς κατά τον Gunn (1997)

( A
ΖΗΤΗΣΗ

Άτομα στον τόπο προέλευσης με ενδιαφέρον και 
την ικανότητα να ταξιδεύσουν

V______________________ _____________________________ )

( A
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σχεδιασμένη χωρική και μη ανάπτυξη για 
τουρίστες στον τόπο προορισμού

1________ ι_____ \________ 9
Πηγή: Gunn (1997)

Προχωρώντας ένα επίπεδο παραπέρα, ο Gunn (2002), περιγράφει το 

«λειτουργικό τουριστικό σύστημα», δίδοντας έμφαση στον παράγοντα «προσφορά» 

και στα 5 συστατικά του στοιχεία (Τουριστικοί πόροι, Υπηρεσίες, Μεταφορές, 

Πληροφόρηση, Προβολή - Προώθηση). Οι συνιστώσες αυτές της προσφοράς είναι 

αλληλοεξαρτώμενες και απαιτούν σχεδίασμά που να λαμβάνει υπόψη τις τάσεις της 

αγοράς, αλλά και τα φυσικά χαρακτηριστικά και τους πόρους του τόπου προορισμού. 

Το ολοκληρωμένο μοντέλο που προτείνει ο Gunn (1997, 2002) και το οποίο 

υιοθετείται στην παρούσα εργασία συνοψίζεται στο εξής μοντέλο - σχήμα:
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Σχήμα 2.5 Το λειτουργικό σύστημα τουρισμού και οι κύριες συνιστώσες του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πηγή: Gunn (2002)

Η ανασκόπηση της τουριστικής βιβλιογραφίας που επιχειρείται στόχο έχει την 

ενίσχυση της συστημικής προσέγγισης του τουρισμού. Όπως και αν διατυπώθηκε, 

από τους διάφορους θεωρητικούς της συστημικής προσέγγισης του τουρισμού, όλοι 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το τουριστικό σύστημα περιστρέφεται γύρω από 

δύο βασικά στοιχεία: την προέλευση (που δημιουργεί τη ζήτηση) και τον προορισμό 

(που δημιουργεί την προσφορά). Η έρευνα έχει δείξει ότι, η ελκυστικότητα ενός 

τόπου είναι μια λειτουργία της βάσης (τουριστικοί πόροι) - αυτό που ελκύει - και της 

ζήτησης - δηλαδή αυτών που ελκύονται. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι χωρίς πόρους 

τουριστικούς, ο τουρισμός είναι αδύνατο να αναπτυχθεί (Gunn, 1994), ενώ κάποιοι 

άλλοι δηλώνουν ότι η ζήτηση είναι αυτή η οποία ενεργοποιεί τον τουρισμό (Dale, 

1990). Όπως γίνεται αντιληπτό, η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση, εκεί 

όπου τα δυο αυτά στοιχεία περιπλέκονται - συνδέονται.
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2.2. Η Τουριστική Ζήτηση

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ζήτηση αποτελεί σημαντικό κρίκο 

της αλυσίδας που απαρτίζει τον τουρισμό και μάλιστα είναι ο πρώτος κρίκος, καθώς 

από αυτήν ξεκινά η όλη παραγωγική διαδικασία της τουρισμού. Η προσέγγιση της 

ζήτησης, σε θεωρητικό επίπεδο, έχει να κάνει περισσότερο με την εννοιολογική της 

διάσταση, συγκεντρώνοντας με τον τρόπο αυτό ετερόκλητες απόψεις, προερχόμενες 

όχι μόνο από οικονομολόγους, αλλά και κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, 

πολιτειολόγους, φιλοσόφους κ.α., οι οποίοι με τις απόψεις τους (κάθε μια από άλλη 

οπτική), συμβάλλουν στον πολύ-επιστημονικό διάλογο αναφορικά με τις ανάγκες των 

ανθρώπων (Βαρβαρέσος, 1997).

Σύμφωνα και με τον ορισμό που δίδει ο ΠΟΤ, η τουριστική ζήτηση 

αντιπροσωπεύει την ποσότητα των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών που θέλουν 

να αγοράσουν τα άτομα σε συγκεκριμένες τιμές, σε δεδομένη αγορά και δεδομένο 

χρόνο (www.world-tourism.org/statistics/ basic_references). Τα άτομα αυτά κάτω 

από ορισμένους περιορισμούς, όπως είναι το εισόδημα τους, ο διαθέσιμος χρόνος που 

έχουν κλπ., πρέπει να πάρουν μια σειρά αποφάσεων. Εάν θα κάνουν διακοπές ή όχι, 

τι τύπο και διάρκεια διακοπών θα κάνουν, ποιο προορισμό θα επιλέξουν κ.α.

Όπως κάθε παραγωγός γνωρίζει, η δημιουργία ενός προϊόντος προϋποθέτει 

την αποδοχή και την απήχηση από την αγορά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον 

τουρισμό. Μία διάγνωση της πλευράς της Ζήτησης, θα αναδείξει τέσσερις 

σημαντικούς παράγοντες - συστατικά αυτής (Gunn, 2002):

• Έναν τουρίστα (είτε για αναψυχή είτε για δουλειά) πρέπει κάτι να τον 

ενθαρρύνει να ταξιδέψει.

• Πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα.

• Πρέπει να μπορεί να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο, να διαθέτει δηλαδή 

ελεύθερο χρόνο.

• Να έχει την φυσική ικανότητα να ταξιδέψει.

Η οικονομική διάσταση της ζήτησης, της προσδίδει ρόλο κινητήριας δύναμης 

της «ανάγκης» στην οικονομία, η οποία υποκινεί την επιχειρηματική δραστηριότητα
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για την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που απαιτούνται για την 

ικανοποίηση αυτής της ανάγκης με αντάλλαγμα την κατάλληλη αμοιβή (Bull, 2002).

2.2.1. Χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης

Σύμφωνα με τον Βαρβαρέσο (1998) τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της 

τουριστικής ζήτησης είναι η ετερογένεια και οι χωρο-χρονικές συγκεντρώσεις. Η 

ετερογένεια της ζήτησης, προκύπτει καθαρά από την ετερογένεια και την ποικιλία 

των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλείται να καλύψει η παραγωγή, 

σε κλάδους πέρα από τους στενά οριζόμενους ως «τουριστικούς». Έτσι, απαιτείται 

μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που ενεργοποιούν την τουριστική ζήτηση. Η 

ετερογένεια αυτή της ζήτησης, αποδεικνύει και ενισχύει τον ισχυρισμό ότι η 

διενεργούμενη τουριστική δραστηριότητα (ζήτηση - προσφορά) συμμετέχει σε όλους 

σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους της οικονομίας. Οι χωρο-χρονικές 

συγκεντρώσεις, σχετίζονται με την εποχικότητα αλλά και τις χωρικές συγκεντρώσεις 

της τουριστικής δραστηριότητας. Το ζήτημα της εποχικότητας έχει αναλυθεί αρκετά, 

σε επίπεδο τουριστικής βιβλιογραφίας και αυτό διότι η εποχιακή ζήτηση είναι ένα 

ζήτημα - πρόβλημα που δημιουργεί οικονομική αδυναμία και «πίεση» στην τοπική 

τουριστική βιομηχανία (Murphy, 1985). Για να δημιουργηθεί η εποχική συγκέντρωση 

της τουριστικής δραστηριότητας δύο φαινόμενα πρέπει να συσχετιστούν: από τη μια 

πλευρά υπάρχει η προτίμηση των τουριστών να κάνουν διακοπές σε συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους, ανάλογα και με τη φύση του τοπικά προσφερόμενου προϊόντος 

και από την άλλη υπάρχει η φιλοσοφία οργάνωσης του χρόνου στις χώρες 

προέλευσης των τουριστών (Baretje et Deffert, 1972). Όσον αφορά τις χωρικές 

συγκεντρώσεις που παρατηρούνται, αυτές σχετίζονται με την συγκέντρωση μεγάλου 

αριθμού επισκεπτών στον ίδιο προορισμό και επηρεάζουν όλους τους τομείς της 

τουριστικής παραγωγής δημιουργώντας προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης της 

ζήτησης (Βαρβαρέσος, 1997).

Για να ερμηνεύσει και να εκτιμήσει κανείς τις τάσεις της ζήτησης για ένα 

τουριστικό προϊόν, οφείλει να αναλύσει και να εξετάσει τους παράγοντες εκείνους, οι 

οποίοι διαμορφώνουν τη ζήτηση. Σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των Doswell (2002) 

και Βαρβαρέσος (1998), οι παράγοντες αυτοί ομαδοποιούνται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: τους κοινωνικο-οικονομικούς, κοινωνικο-ψυχολογικούς και τους

παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος. Κατά
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την άποψη του Τσάρτα (1996), οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την 

τουριστική ζήτηση διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: τους κοινωνικο-

ψυχολογικούς, τους δημογραφικούς, τους οικονομικούς και τους θεσμικούς - 

οργανωτικούς. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, που παρατηρούνται, στις 

ομαδοποιήσεις των παραγόντων διαμόρφωσης της ζήτησης, όλοι καταλήγουν ότι οι 

βασικοί «κινητήριοι» παράγοντες της τουριστικής ζήτησης είναι ο χρόνος, το χρήμα 

και οι προτιμήσεις των επισκεπτών.

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής 

ζήτησης, γίνεται αντιληπτό, ότι επηρεάζουν την πορεία της τουριστικής ανάπτυξης 

των προορισμών και σε αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο, οι τάσεις ανάπτυξης 

συγκεκριμένων περιοχών και κατάταξης της παγκόσμιας προσφοράς σε ζώνες 

(Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001).

2.2.2. Τμηματοποίηση της ζήτησης

Η ωρίμανση της τουριστικής βιομηχανίας και η μεγαλύτερη ενημέρωση και 

εξειδίκευση των προτιμήσεων των τουριστών, τους οδήγησαν και τους οδηγούν στην 

αναζήτηση νέων εξελιγμένων - ειδικών - εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, τα οποία στόχο έχουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των τουριστών 

(ΙΤΕΠ, 2002). Κατά το παρελθόν, οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές και πολιτικές 

διαχείρισης του τουρισμού, αντιμετώπιζαν κάθε τουρίστα σαν όλους τους άλλους και 

θεωρούσαν ότι όλοι είχαν την ίδια συμπεριφορά και τα ίδια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, 

έγινε σύντομα αντιληπτό ότι είναι προτιμότερο να προωθείται το προϊόν σε τμήματα 

της αγοράς με κοινά χαρακτηριστικά και ομοιότητες (Gunn, 2002).

Σύμφωνα με τους Kotler et al. (1999), η τμηματοποίηση της αγοράς ορίζεται 

ως «η υποδιαίρεση της αγοράς σε ομοιογενή υποσύνολα πελατών, κάθε ένα εκ των 

οποίων μπορεί να επιλεγεί ως αγορά - στόχος». Η τμηματοποίηση αυτή όμως 

προϋποθέτει τρία βασικά (Kotler et al., 1999) πράγματα:

• κάθε τμήμα να περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πελατών προκειμένου να 

τύχει ιδιαίτερης προσοχής,

• κάθε τμήμα να διαθέτει ικανοποιητική ομοιότητα στα χαρακτηριστικά που το 

διακρίνει από άλλα τμήματα - ομάδες της αγοράς και

• τα υποσύνολα να είναι βιώσιμα και όχι συγκυριακά και προσωρινά.
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Σύμφωνα με τον ΠΟΤ οι επισκέπτες ενός προορισμού διακρίνονται σε τρεις 

γενικές κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τους επισκέπτες που έχουν σκοπό τις 

διακοπές και την αναψυχή, η δεύτερη αυτούς που έχουν επαγγελματικούς σκοπούς 

και η τρίτη αυτούς που επισκέπτονται φίλους ή συγγενείς (www.world- 

tourism.org/statistics/ basic_references). Η πρώτη κατηγορία αποτελεί την κύρια αιτία 

τουρισμού και καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του τουρισμού κάθε προορισμού. Η 

δεύτερη κατηγορία ταξιδίων, αυτή των επαγγελματικών, αφορά τη μετακίνηση - 

διαμονή - επίσκεψη για λόγους πέρα από αυτούς της πρώτης κατηγορίας, και εδώ 

σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η τρίτη 

κατηγορία είναι η λιγότερο, ίσως, σημαντική σε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε 

σχέση με τις άλλες δύο, ωστόσο διαθέτει ικανό ποσοστό επί της τουριστικής αγοράς.

Το ζήτημα της κατάτμησης ή τμηματοποίησης της ζήτησης - και ουσιαστικά 

της τουριστικής αγοράς - έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι 

προσπάθησαν με διάφορα μοντέλα να κατηγοριοποιήσουν την αγορά αυτή. Η 

ανάλυση όμως της τμηματοποίησης έδειξε ότι τα τμήματα μπορεί να 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο που μελετώνται (περιφερειακό, τοπικό 

κλπ.).

Ένα πρόσφατο μοντέλο τμηματοποίησης, το οποίο υιοθετεί και ο Gunn 

(2002), είναι αυτό που προτείνεται από τους Burke and Resnick (2000), το οποίο 

χωρίζει τις τουριστικές αγορές σε τέσσερις υποδιαιρέσεις - τμήματα: τη 

δημογραφική, τη γεωγραφική, τη ψυχογραφική και τη συμπεριφορική.

Το ζήτημα της τμηματοποίησης της τουριστική ζήτησης και της δημιουργίας 

επιμέρους ομαδοποιήσεων στην πλευρά των τουριστών, ευνοεί τον ορθολογικότερο 

και περισσότερο προσαρμοσμένο, στις ανάγκες της αγοράς, σχεδίασμά και οργάνωση 

του τουριστικού συστήματος και δη της πλευράς της οργάνωσης του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος.

2.2.3. Τυπολογία της τουριστικής ζήτησης

Η λειτουργική συσχέτιση των χαρακτηριστικών της ζήτησης με τους 

παράγοντες που τη διαμορφώνουν, συνθέτει ένα δυναμικό πλαίσιο που καθορίζει 

σημαντικά την τουριστική ζήτηση και η οποία, σε συνδυασμό με την τμηματοποίηση 

των αγορών, οδηγούν στην τυπολογία της σχέσης ταξιδιού και τουρισμού. Έτσι,
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διαμορφώνονται επιμέρους γενικοί τύποι τουρισμού, με βάση πρωτίστως το κίνητρο 

που επεξηγεί την τουριστική μετακίνηση (Βαρβαρέσος, 1997). Σύμφωνα με τον 

Stavrakis (1979) διακρίνονται οι ακόλουθοι μεγάλοι άξονες - τύποι τουρισμού:

• Σε σχέση με τα μεταφορικά μέσα

• Σε σχέση με το τουριστικό κατάλυμα

• Σε σχέση με τον προορισμό

• Σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή

• Ο επαγγελματικός τουρισμός

• Ο τουρισμός υγείας

• Ο τουρισμός σε σχέση με τη διάρκεια παραμονής

• Ο τουρισμός σε σχέση με το μέγεθος της ομάδας

• Ο τουρισμός σε σχέση με την ηλικία

• Ο τουρισμός σε σχέση με τον προϋπολογισμό του ταξιδιού.

Κάθε μια από τις παραπάνω μορφές βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο χωρικό 

και χρονικό πλαίσιο αναφοράς, χρησιμοποιεί υλικούς και άυλους πόρους, εμπλέκει 

και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα διαφορετικές κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες 

ανθρώπων και σχετίζεται με συγκεκριμένες οργανωτικές και διοικητικές δομές του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Μπριασούλη, 2000).

2.2.4. Μορφές του τουρισμού
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Σε συνέχεια της προηγούμενης υπο-ενότητας, περί τυπολογίας της ζήτησης, 

μπορεί κανείς να προχωρήσει σε ένα πιο πρακτικό διαχωρισμό του τουρισμού, 

ανάμεσα στο μαζικό και σε αυτόν των μεμονωμένων τουριστών. Σύμφωνα με τον 

ΠΟΊΓ, ως μαζικός τουρισμός ορίζεται η προσωρινή τάση για δημιουργία μαζικής 

ζήτησης για συγκεκριμένους προορισμούς και εμπειρίες, καθώς επίσης και οι 

διευκολύνσεις και μεταφορές που εξυπηρετούν τέτοια ζήτηση (www.world- 

tourism.org/statistics/basic_references). Ο μαζικός τουρισμός άρχισε να 

αναπτύσσεται, με ταχείς ρυθμούς, στην Ευρώπη τη δεκαετία του ’60 και αποτελεί 

σήμερα το 60% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς (ΙΤΕΠ, 2002). Μεταξύ των 

παραγόντων που συνέβαλλαν καθοριστικά στην ταχεία ανάπτυξη του μαζικού 

τουρισμού ήταν η μείωση του κόστους των αερομεταφορών και η αύξηση του
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εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνδυασμό πάντα με την μεταστροφή της 

νοοτροπίας και των αναγκών για αναψυχή και αλλαγή παραστάσεων. Ο μαζικός 

τουρισμός καθώς συνδέεται με μεγάλο όγκο επισκεπτών και χαμηλές τιμές, συνέβαλε 

στην ανάπτυξη πολλών περιοχών και χωρών (Middleton and Hawkins, 2004), 

ευθύνεται όμως για μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων που προκάλεσε στην τοπική 

κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία, καθώς και την αλλοίωση του τοπικού 

παραγωγικού συστήματος, οδηγώντας την τοπική αυτή παραγωγική δομή στην 

σταδιακή εξάρτηση από τον τουρισμό (Τσάρτας, 1999).

Η δεύτερη κατηγορία, αυτή των μεμονωμένων τουριστών, μπορεί να αποτελεί 

μεν μικρό κομμάτι της τουριστικής αγοράς, επιφυλλάσει δε μια πιο ποιοτική 

διάσταση στο τουριστικό προϊόν που δημιουργείται για να καλύψει αυτούς τους 

επισκέπτες και λαμβάνει στρατηγικό ρόλο και σημασία τόσο διεθνώς, όσο και σε 

επίπεδο Ελλάδας. Οι ειδικές μορφές τουρισμού, σε αντίθεση με το μαζικό, 

συνδέονται συνήθως με μικρότερο όγκο επισκεπτών και υψηλότερες τιμές και 

χαρακτηρίζονται από επιμέρους ειδικά κίνητρα (Middleton and Hawkins, 2004).

Η οριοθέτηση και η ονομασία των ειδικών μορφών τουρισμού καθορίζονται, 

σύμφωνα με τον Τσάρτα (1999), από τέσσερις βασικούς παράγοντες: το βασικό 

κίνητρο ή την ομάδα κινήτρων που παρακινούν τους επισκέπτες να ταξιδέψουν, τον 

τύπο και τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού, το χρόνο εμφάνισης αυτής της μορφής 

ταξιδιού και τέλος, τις επιπτώσεις που έχει η παρουσία του ταξιδιού στην τοπική 

ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής.

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί εμφανίζονται συνοπτικά οι ειδικές μορφές του 

τουρισμού σύμφωνα με τον Τσάρτα (1996, 1999).
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Πίνακας 2.1 Ειδικές μορφές τουρισμού

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

1. Κοινωνικός τουρισμός 13. Πολιτιστικός τουρισμός

2. Κοινωνικός επαγγελματικών 14. Αστικός τουρισμός

ενώσεων 15. Εκπαιδευτικός τουρισμός

3. Αγροτουρισμός (διάφοροι τύποι) 16. Θρησκευτικός τουρισμός

4. Συμπλέγματα αγροτουρισμού σε 17. Επαγγελματικός τουρισμός

αγροτικούς οικισμούς 18. Συνεδριακός τουρισμός

5. Τουρισμός υπαίθρου - 19. Εκθεσιακός τουρισμός

Φυσιολατρικός 20. Τουρισμός κινήτρων

6. Τουρισμός τρίτης ηλικίας 21. Ορεινός τουρισμός

7. Αθλητικός τουρισμός (διάφοροι 22. Χειμερινός τουρισμός

τύποι) 23. Γυμνιστικός τουρισμός

8. Περιηγητικός τουρισμός 24. Χρονομεριστική μίσθωση

9. Θαλάσσιος τουρισμός 25. Τουρισμός περιπέτειας

10. Οικολογικός τουρισμός - 26. Τουρισμός σε οργανωμένα τουριστικά χωριά

Οικοτουρισμός ειδικού τύπου

11. Τουρισμός υγείας - Φυσικής ζωής 27. Τουρισμός σε θεματικά και προστατευόμενα

12. Ιαματικός τουρισμός πάρκα

ΝΕΕΣ 4,6,10,11,17,18,19,20,23,24,26,27

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 3,5,7,8,9,10,13,15,21,23,25,27

Πηγή: Τσάρτας (1996, 1999)

Οι φορείς - ιδιωτικοί και δημόσιοι - που εμπλέκονται στον αναπτυξιακό 

τουριστικό σχεδίασμά και προγραμματισμό, οφείλουν να έχουν γνώση των 

χαρακτηριστικών, των παραγόντων αλλά και των μορφών του τουρισμού, που ζητά η 

αγορά, ενώ οι τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς σε συνάρτηση με τα τοπικά 

χαρακτηριστικά του τόπου προορισμού, θα υποδείξουν γιατί, που και ποια 

ενδεδειγμένη «ανάπτυξη» κρίνεται καταλληλότερη για τον τουρισμό (Gunn, 2002).

2.2.5. Πρόβλεψη της ζήτησης

Η μέτρηση, η εκτίμηση και η πρόβλεψη της ζήτησης ενός προορισμού αφορά 

τόσο τους δημόσιους φορείς του τουρισμού, όσο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει, καθότι παρέχονται βασικές 

πληροφορίες για την αξιολόγηση των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού.
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Η ποσοτική καταγραφή της ζήτησης περιλαμβάνει: καταγραφή των αφίξεων 

των διεθνών επισκεπτών στις εισόδους, την καταγραφή των διανυκτερεύσεων των 

διεθνών και εγχώριων επισκεπτών και τη μέτρηση της συνολικής δαπάνης των 

επισκεπτών. Λόγω της δυσκολίας εναρμόνισης των εθνικών στατιστικών με τις 

διεθνείς προδιαγραφές μέτρησης της ζήτησης, παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 

στην προσπάθεια εκτίμησης του πραγματικού αριθμού των επισκεπτών (Τσάρτας, 

1996). Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά προωθείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού, η καθιέρωση ενός συστήματος καταγραφής των οικονομικών 

δραστηριοτήτων του τουρισμού με μια σειρά «λογαριασμών» και πινάκων εισροών - 

εκροών, σχεδιασμένων να «τρέχουν» παράλληλα με τα υπόλοιπα εθνικολογιστικά 

συστήματα των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας. Το σύστημα αυτό το ονομάζουν 

Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού (Tourism Satellite Account) (www.world- 

tourism.org/statistics/basic_references).

Ο Βαρβαρέσος (1997), με κριτήριο τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

τουριστικών δραστηριοτήτων από τους επισκέπτες, διακρίνει την τουριστική ζήτηση 

σε:

• Πραγματική, που εκφράζει τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται μια 

χώρα - περιοχή και διαμένουν σε ένα συγκεκριμένο τύπο καταλύματος.

• Αναβαλλόμενη, η οποία αφορά άτομα που για λόγους που αφορούν την 

πλευρά της προσφοράς, αναβάλλουν τη συμμετοχή τους σε τουριστικές 

δραστηριότητες.

• Δυνητική, η οποία αναφέρεται στα άτομα που για κοινωνικο-οικονομικούς 

λόγους αδυνατούν προς το παρόν να συμμετέχουν σε τουριστικές 

δραστηριότητες.

Σημαντικό στοιχείο, πέρα από την εκτίμηση, είναι και η πρόβλεψη της 

μελλοντικής ζήτησης, όπως προαναφέρθηκε. Η πρόβλεψη είναι χρήσιμη για το 

δημόσιο τομέα, καθώς συμβάλει στη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής και τον 

τουριστικό σχεδίασμά, αλλά είναι επίσης χρήσιμη για τον ιδιωτικό τομέα και τις 

επιχειρήσεις του, προκειμένου να χαράξουν την δική τους επιχειρηματική στρατηγική 

- πολιτική (Lickorish και Jenkins, 2004).

Ο Gunn (2002), διακρίνει τις προσεγγίσεις πρόβλεψης της τουριστικής 

ζήτησης σε ποιοτικές και ποσοτικές.
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Στις ποιοτικές περιλαμβάνονται:

• Η παραδοσιακή μέθοδος παρατήρησης των τάσεων και των αλλαγών της 

αγοράς.

• Η Δελφική μέθοδος.

• Η μέθοδος των συναινετικών σεναρίων.

Στις ποσοτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνονται:

• Οι μελέτες χρονολογικών σειρών.

• Τα υποδείγματα βαρύτητας.

• Τα πολύ-μεταβλητά υποδείγματα παλινδρόμησης.

2.3. Η Τουριστική Προσφορά: Τα Συστατικά Στοιχεία και οι Συνιστώσες 

τους

Η έννοια της προσφοράς, οικονομικά, ορίζεται ως η ποσότητα των αγαθών 

και των υπηρεσιών που μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά σε μία συγκεκριμένη 

τιμή και παρέχονται στην τουριστική αγορά για την ποσοτική και ποιοτική 

ικανοποίηση της τουριστικής ζήτησης (Βαρβαρέσος, 1998). Ο παραπάνω ορισμός, 

όμως, δεν αποδίδει την πραγματική διάσταση και δομή της έννοιας της «τουριστικής 

προσφοράς», του δεύτερου συστατικού στοιχείου του τουριστικού συστήματος, 

πέραν της τουριστικής ζήτησης.

Το κομμάτι που αφορά την τουριστική προσφορά, όπως και αυτό της ζήτησης 

που αναλύθηκε προηγούμενα, συνεχίζει να απασχολεί ερευνητικά, τόσο σε πρακτικό 

όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, πολλούς θεωρητικούς αλλά και πολιτικούς. Το 

ενδιαφέρον αυτό, σχετίζεται ως ένα βαθμό, με την προσπάθεια εκτίμησης και 

υπολογισμού των οικονομικών επιδράσεων και αποτελεσμάτων της τουριστικής 

δραστηριότητας και της τουριστικής ανάπτυξης γενικότερα.

Ο Gunn (1997) παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της 

τουριστικής προσφοράς εντοπίζεται σε διάσπαρτες μεμονωμένες κινήσεις - δράσεις, 

όπως είναι ένα νέο ξενοδοχείο, ένα καινούργιο αξιοθέατο, ένα καινούργιο φεστιβάλ. 

Αυτά είναι μόνο κομμάτια του συνόλου, καθώς στο λειτουργικό σύστημα του 

τουρισμού μετέχουν πολλά περισσότερα μέρη.

Το τμήμα της «προσφοράς» του τουριστικού συστήματος, περιλαμβάνει κάθε 

σχεδιασμό και κάθε πρόγραμμα δράσεων που επιχειρείται και κινείται προς την
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κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών των επισκεπτών - ταξιδιωτών (Gunn, 1997). 

Στη γενικότερη μορφή της, διακρίνεται στην: πρωτογενή προσφορά, η οποία 

περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους που καθορίζουν το βαθμό 

ελκυστικότητας και τη δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, και στην 

δευτερογενή ή απορρέουσα τουριστική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τις 

διάφορες υποδομές και ανωδομές που δημιουργήθηκαν μερικά ή ολικά από τον 

άνθρωπο για να διευκολυνθεί η εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων, ενεργοποιεί 

την τουριστική ζήτηση και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβολές της (Βαρβαρέσος, 

1998).

Κατά τον Doswell (2002), το σύνολο των προϊόντων κάθε προορισμού που 

εκφράζονται μέσω της προσφοράς, οριοθετούν την έννοια του τουριστικού προϊόντος 

το οποίο αποτελείται από τα αξιοθέατα που επισκέπτονται, τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν και τις εγκαταστάσεις ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες 

τους καθώς και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπληρώνει ή διαμορφώνει τη 

συνολική τους εμπειρία.

Στη συνολική τουριστική παραγωγική διαδικασία, όπως έχει γίνει αντιληπτό, 

μετέχουν άμεσα και έμμεσα διάφοροι κλάδοι της οικονομίας, πέραν του αμιγούς 

τουριστικού τομέα. Η συνθετότητα, λοιπόν του τουρισμού αλλά και του 

προσφερόμενου προϊόντος αυτού, σε συνδυασμό και με τις έντονες αλληλεξαρτήσεις 

του με άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (βλ. σχήμα 2.6), προσδίδουν στο 

τουριστικό προϊόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως (Βαρβαρέσος, 1998):

• Αδυναμία αποθήκευσης του.

• Βραχυχρόνια ανελαστικότητα του στις μεταβολές της ζήτησης ή της τιμής 

του.

• Χαμηλός βαθμός αυτοματοποίησης της παραγωγής του.

• Χωρο-χρονική ταύτιση της κατανάλωσης με την παραγωγή του.

• Η καταναλωτική φύση του τουριστικού προϊόντος.

• Ο μεγάλος βαθμός υποκατάστασης και συμπληρωματικότητας μεταξύ των 

τουριστικών υπο-προϊόντων.
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Σχήμα 2.6 Η οικονομία και η βιομηχανία των ταξιδίων και του τουρισμού

Accommodation, 
catering, 

entertainment, 
recreation, 

transportation and other 
travel related services

i

Printing/publishing, utilities, financial services, 
sanitation services, furnishings and equipment 
manufacturing, transportation administration, 

tourism promotion, shipbuilding, aircraft 
manufacturing, resort development, glass 

products, iron/steel, computers, foods, beverage 
supply, laundry services, oil/gas supply, 

wholesalers, utilities, concrete, mining, plastics, 
chemicals, textiles, metal products, wood

Πηγή: www.wttc.org

Με βάση τα διαφορετικά στοιχεία που απαρτίζουν την τουριστική προσφορά 

είναι δυνατόν να διακριθεί σε πολλές μορφές, εξεταζόμενη όμως από την πλευρά του 

σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης, περιγράφεται ως ένα σύνολο 

διασυνδεδεμένων και αλληλοεξαρτώμενων παραμέτρων, σαν αυτές που προτείνονται 

από τον Gunn (1997, 2002): τα αξιοθέατα - τουριστικούς πόρους, τις υπηρεσίες, τις 

μεταφορές, την πληροφόρηση και την προβολή - προώθηση. Οι παραπάνω έννοιες - 

στοιχεία της τουριστικής προσφοράς (supply side) αναλύονται στην συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου.

2.3.1. Τουριστικοί πόροι

Χωρίς ανεπτυγμένους τουριστικούς πόρους και αξιοθέατα, ο τουρισμός δεν 

θα είχε την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Θα υπήρχε μικρή ανάγκη για
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υποστηρικτικές υπηρεσίες, για μεταφορές, για διαμονή, για προβολή, για υποδομές 

κλπ. Το τουριστικό σύστημα ενεργοποιείται, ουσιαστικά από τους τουριστικούς 

πόρους και τα αξιοθέατα. Αυτά, άλλωστε είναι και τα «τουριστικά στοιχεία» του 

προορισμού (Crompton, 1990). Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της φύσης των 

τουριστικών πόρων, οι ερευνητές και οι διάφοροι θεωρητικοί του τουρισμού, 

αδυνατούν να προσδιορίσουν με λεπτομέρεια τους πόρους και τις πηγές εκείνες που 

είναι απαραίτητες για να ενεργοποιήσουν την ζήτηση και την επισκεψιμότητα στον 

τόπο προορισμού.

Ουσιαστικά, οι τουριστικοί πόροι είναι στοιχεία που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού που 

σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και ρυθμίστηκαν με βάση τα κίνητρα και τα ειδικά 

ενδιαφέροντα των δυνητικών επισκεπτών. Μάλιστα, ο Gunn (2002), αναφέρει ότι αν 

η τουριστική αγορά «σπρώχνει» τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν έναν τόπο, οι 

τουριστικοί πόροι και τα αξιοθέατα της περιοχής είναι αυτά που τους «ελκύουν». 

Γενικότερα, οι τουριστικοί πόροι και τα αξιοθέατα καλύπτουν και επιτελούν δύο 

σημαντικές λειτουργίες: πρώτον, προσελκύουν, δελεάζουν ή παρακινούν τους 

επισκέπτες να ταξιδέψουν στον προορισμό και δεύτερον, διασφαλίζουν την 

ικανοποίηση των επισκεπτών και ολοκληρώνουν την εμπειρία τους.

Λόγω, του μεγάλου αριθμού και της έντονης διαφοροποίησης τους, σε σχέση 

με το φορέα διαχείρισης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και την διάρκεια της 

χρήσης τους, οι τουριστικοί πόροι και τα αξιοθέατα ταξινομούνται, σύμφωνα με τον 

Gunn (2002), ως εξής:

• Βάσει της ιδιοκτησίας, όπου την κύρια ευθύνη ανάπτυξης και διαχείρισης 

των αξιοθέατων έχουν: α) οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί του δηιιόσιου 

το ιιέα (π.χ. εθνικά πάρκα, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία, 

προστατευόμενες περιοχές, περιοχές αναψυχής), β) οι μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις (π.χ. ιστορικές περιοχές, φεστιβάλ, καλλιτεχνικές ομάδες, 

μουσεία, παραδοσιακή αρχιτεκτονική), γ) οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τοιιέα (π.χ. θεματικά πάρκα, κρουαζιέρες, εμπορικά κέντρα).

• Βάσει της φύσης - πηγής τους (Davidson and Maitland, 1997), οπού εδώ η

διάκριση γίνεται με βάση τα βασικά χαρακτηριστικά των πόρων και 

διακρίνονται σε: α) φυσικά (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα, πάρκα,

προστατευόμενες φυσικές περιοχές, φυσιολατρικές διαδρομές) και β)
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πολιτιστικά (π.χ. αρχαιολογικές περιοχές, θέατρα, συνεδριακά κέντρα, 

εμπορικά και ιατρικά κέντρα).

• Βάσει του χρόνου παραμονής, οπού η ταξινόμηση αυτή γίνεται με βάση τη 

δυνατότητα προσαρμογής των πόρων σε ταξίδια: α) ιιικρήρ διάρκειας - 

περιήγησης (π.χ. φυσικές περιοχές, ιστορικά κτήρια, ζωολογικοί κήποι) και 

β) uaKpQYPoviac παραμονής (π.χ. θέρετρα, συγκροτήματα διακοπών, κέντρα 

τυχερών παιχνιδιών, αγροκτήματα).

Σε επίπεδο σχεδιασμού και διαχείρισης των τουριστικών πόρων που 

συνθέτουν τα αξιοθέατα ενός προορισμού, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη 

από τους φορείς διαμόρφωσης της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης ότι: αυτά 

είναι δυνατό να δημιουργηθούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ζήτησης, 

η αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους προϋποθέτει τη χωρική τους συγκέντρωση, 

απαιτούν την ανάπτυξη και καλύτερη διασύνδεση με υποστηρικτικές υπηρεσίες 

(Gunn, 2002).

2.3.2. Υπηρεσίες

Μεγάλα οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τον τουρισμό, μέσω των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος των χρηματο

οικονομικών ροών του τουρισμού, προκύπτουν από τη δραστηριότητα διαφόρων 

κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, μεταφοράς, οργάνωσης ταξιδίων 

καθώς και άλλων δευτερευουσών τουριστικών υπηρεσιών.

Η συνιστώσα των υπηρεσιών, του τουριστικού συστήματος, αποδίδει 

σημαντικά με όρους αύξησης της απασχόλησης, των εισοδημάτων, των φορολογικών 

και συναλλαγματικών εσόδων κλπ. Βέβαια, η συνεισφορά του τομέα των 

τουριστικών υπηρεσιών στις ευρύτερες οικονομικές επιδράσεις δεν είναι μόνο από τις 

άμεσες εισπράξεις, αλλά και από το φαινόμενο των πολλαπλασιαστών εισοδήματος, 

απασχόλησης στην τοπική οικονομία και κοινωνία του τόπου προορισμού.

Οι Lickorish και Jenkins (2004), κατηγοριοποιούν τους κλάδους των 

υπηρεσιών που επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική δραστηριότητα, 

σε τρεις τομείς:
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• Τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει κλάδους που επωφελούνται 

άμεσα όπως το ταξιδιωτικό εμπόριο, οι μεταφορές, τα καταλύματα, η εστίαση 

κλπ.

• Το δευτερογενή τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει κλάδους που συνήθως 

βρίσκονται στον προορισμό και ωφελούνται άμεσα από τον τουρισμό, όπως 

τα καταστήματα, οι δραστηριότητες αναψυχής και διασκέδασης και οι 

υπηρεσίες υποστήριξης.

• Τον τριτογενή τομέα, οπού εδώ πρόκειται για κλάδους που ωφελούνται 

έμμεσα από τις δαπάνες των επισκεπτών όπως έμποροι, βιοτέχνες, εκδόσεις 

και άλλες έμμεσες υπηρεσίες.

Η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα, των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ανταγωνιστικής τουριστικής 

προσφοράς. Κοινός στόχος των επιχειρήσεων παροχής τουριστικών υπηρεσιών είναι 

η ικανοποίηση των αναγκών - επιθυμιών των επισκεπτών και η οικονομική τους 

βιωσιμότητα μέσω της επίτευξης κερδών. Από την πλευρά του καθεστώτος 

ιδιοκτησίας και διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και για 

λόγους που αφορούν τον ορθότερο σχεδίασμά τους, ο Gunn (2002) έκανε τον 

παρακάτω διαχωρισμό - διάκριση των επιχειρήσεων:

• Ανεξάρτητη ιδιοκτησία και μάνατζμεντ.

• Αλυσίδες, με το σύστημα δικαιοπαροχής (franchise).

• Μέσω παραχώρησης (quasi-governmental).

• Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (nonprofit organizations).

Στην διεθνή τουριστική βιβλιογραφία, οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες άμεσα στον τουριστικό τομέα (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια), θεωρούνται 

σημαντικό και δυναμικό στοιχείο της συνιστώσας «υπηρεσίες» του τουριστικού 

συστήματος. Αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα υποσύνολο της τουριστικής 

βιομηχανίας, του κλάδου της «φιλοξενίας».

Γενικότερα, οι κυριότεροι τύποι επιχειρήσεων παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών και οποίοι ανήκουν σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες 

επιχειρήσεων, είναι: οι διοργανωτές - παραγωγοί ταξιδίων (tour-operators), τα
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τουριστικά καταλύματα, οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, οι μεταφορικές 

επιχειρήσεις κ.α.

Οι διοργανωτές - παραγωγοί ταξιδίων, διακρίνονται στα ταξιδιωτικά 

γραφεία και τους tour-operators. Η συσχέτιση των ταξιδιωτικών προϊόντων είναι 

ιδιαίτερα σύνθετη και ο ρόλος των διαφόρων οργανωτών ταξιδίων ποικίλει. 

Παραδοσιακά, οι tour-operators είχαν και έχουν ένα συγκεντρωτικό ρόλο ως προς την 

«κατασκευή» τουριστικών πακέτων - προϊόντων, που περιλαμβάνουν αεροπορικά 

εισιτήρια - διαμονή - τοπικές μετακινήσεις, τα οποία προωθούν προς πώληση στους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες (γραφεία). Οι πράκτορες και τα γραφεία λειτουργούν ως 

ενδιάμεσοι - μεσάζοντες στην αλυσίδα των πωλήσεων ταξιδιωτικών πακέτων. 

Τελευταία, όμως παρατηρείται μια αύξηση των άμεσων πωλήσεων των πακέτων από 

τους ίδιους τους tour-operators και γενικά των άμεσων παραγωγών τουριστικών - 

ταξιδιωτικών προϊόντων.

Στο σχήμα 2.7 που ακολουθεί παρουσιάζονται διαγραμματικά οι σχέσεις των 

tour-operators και των μεσαζόντων τουριστικών πρακτόρων και γραφείων.
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Producers Distributors Facilitators Consumers
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Οι επιχειρήσεις διαμονής ή υποδοχής (τουριστικά καταλύματα, εστίαση, 

αναψυχή), προσφέρουν στους επισκέπτες πέρα από υπηρεσίες διαμονής και μία σειρά 

υπηρεσιών, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, άθληση κλπ.. Οι υπηρεσίες διαμονής 

περιλαμβάνουν: ξενοδοχεία, παραδοσιακά καταλύματα, κάμπινγκ, ξενώνες, εξοχικές 

κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ (Βαρβαρέσος, 1998). Ο κλάδος των 

επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής περιλαμβάνει κάθε είδους μονάδα που 

συνδέεται άμεσα με τις τουριστικές δραστηριότητες και τον ελεύθερο χρόνο και 

λειτουργεί ως υποστηρικτική υποδομή που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και 

ανάπτυξη κάθε τουριστικής περιοχής

Σε επίπεδο σχεδιασμού και οργάνωσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών μιας τουριστικής περιοχής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, από 

τους φορείς σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης, ότι: οι επιχειρήσεις

επηρεάζονται από την αγορά των επισκεπτών αλλά και των ντόπιων, εξαρτώνται 

άμεσα από τις αστικές υποδομές και τον αστικό εξοπλισμό, η ανάπτυξή τους σε 

θύλακες (clusters) αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη, επιβάλλεται η αποφυγή χωροθέτησης 

τους σε περιβαλλοντικά - οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, απαιτείται ενίσχυση του 

εκσυγχρονισμού τους, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους με την προώθηση καινοτόμων δράσεων (Gunn, 2002).

2.3.3. Μεταφορές

Η μεταφορά των επισκεπτών είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος - 

συνιστώσα του τουριστικού συστήματος. Ουσιαστικά, αποτελεί το τμήμα εκείνο του 

κυκλώματος, το οποίο συνδέει την χώρα - τόπο προέλευσης με τον τόπο προορισμού. 

Ο ρόλος των μεταφορών είναι διττός, καθώς από τη μία λειτουργούν ως μοχλός για 

την πραγματοποίηση τουριστικών μετακινήσεων, από την άλλη δεν είναι λίγα τα 

παραδείγματα στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι, κατά τα οποία οι μεταφορές 

αποτέλεσαν παράγοντας έλξης για περιοχές οι οποίες είχαν μηδαμινή 

προσπελασιμότητα και επισκεψιμότητα.

Όπως και ο Gunn (2002), παρατηρεί, οι μεταφορές που αφορούν μετακίνηση 

τουριστών - επισκεπτών, διαφέρει έναντι οιασδήποτε άλλης μορφής μετακίνηση που 

γίνεται για εργασιακούς ή άλλους λόγους, κυρίως ως προς τα χαρακτηριστικά και τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα.
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Ο ΓΊ.Ο.Τ. επιχειρεί μια ταξινόμηση των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών 

μέσων, τόσο από την περιοχή προέλευσης προς τον προορισμό, όσο και εντός του 

προορισμού. Η ταξινόμηση7 γίνεται σε:

• Αεροπορικές μεταφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται προγραμματισμένες 

πτήσεις, πτήσεις charter, αλλά και άλλες εναέριες μεταφορές. Βασική 

προϋπόθεση για την διενέργεια αερομεταφορών αποτελεί η ύπαρξη 

αεροδρομίων και άλλων συναφών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και 

υποδομών, τα οποία πρέπει να πληρούν βασικά στοιχεία - στάνταρτ 

ασφάλειας, ποιότητας υπηρεσιών, προσπελασιμότητας κλπ.

• Θαλάσσιες μεταφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται ακτοπλοϊκές γραμμές, 

κρουαζιερόπλοια και άλλες θαλάσσιες μεταφορές. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση και 

η επακόλουθη μεταφορά επισκεπτών δια θαλάσσης, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα ανάπτυξης απομακρυσμένων ή απομονωμένων δυνητικών 

τουριστικών προορισμών, κυρίως νησιωτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, πολλοί 

από τους τρόπους θαλάσσιων μεταφορών, όπως τα κρουαζιερόπλοια, τα 

σκάφη αναψυχής, τα ιστιοπλοϊκά κ.α., αποτελούν αυτόνομα τουριστικά 

προϊόντα (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001), ενώ ταυτόχρονα δίδουν σε μια 

τουριστική περιοχή την δυνατότητα να αναπτύξει νέες μορφές τουρισμού και 

να διαφοροποιήσει και να διευρύνει το τουριστικό της προϊόν.

• Χερσαίες μεταφορές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις με 

σιδηρόδρομο (και γενικά με μέσα σταθερής τροχιάς), λεωφορεία ή άλλα 

δημόσια μέσα οδικών μεταφορών, ιδιωτικά ή ενοικιαζόμενα οχήματα κλπ. 

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση της EC (2003), η μετακίνηση με 

αυτοκίνητο αποτελεί δημοφιλή τρόπο μεταφορών από τόπο σε τόπο. Η χρήση 

του αυτοκινήτου επιτρέπει την οργάνωση και τον έλεγχο του προγράμματος 

του ταξιδιού από τους επισκέπτες τους ίδιους, ενώ η ελευθερία στην 

μετακίνηση τους επιτρέπει την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές και 

τόπους οπού το οργανωμένο και μαζικό στο χαρακτήρα «πακέτο» δεν θα τους 

το επέτρεπε.

Η ανάπτυξη των οδικών μετακινήσεων και των υποδομών που απαιτούνται, 

δημιουργούν ή προκαλούν πιέσεις στο αστικό και φυσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο
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είναι πιθανό να έρχεται σε σύγκρουση με τις πολιτικές προστασίας και αειφορικής 

διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι πιθανές αυτές συγκρούσεις, σε συνδυασμό και με 

τις νέες ανάγκες για συνδυασμένες μεταφορές και την εμπλοκή πολλών ετερόκλητων 

φορέων, δημιουργούν ένα πλαίσιο που απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδίασμά, που να 

λαμβάνει υπόψη, όχι μόνο την φθηνή, ασφαλή και ποιοτική μεταφορά των επιβατών, 

αλλά και τις επιπτώσεις από την δημιουργία των υποδομών υποστήριξης των 

μεταφορών (οδικοί άξονες, λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια κ.α.).

Έτσι, μερικά εξ αυτών των ζητημάτων, όπως τα απαριθμεί ο Gunn (2002) και 

τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδίασμά, από τους αρμόδιους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι: η ενσωμάτωση στον σχεδίασμά των 

μεταφορών, εκτός των άλλων και της τουριστικής διάστασης, ο ολοκληρωμένος 

σχεδιασμός και προγραμματισμός των συνδυασμένων μεταφορών, η αυξημένη 

περιβαλλοντική συνιστώσα και ευαισθησία στην διαδικασία χωροθέτησης 

μεταφορικών υποδομών, προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων κ.α.

2.3.4. Πληροφόρηση

Εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο του τουριστικού συστήματος, είναι αυτό της 

πληροφόρησης. Αναδεικνύεται, σταδιακά, σε καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος 

επηρεάζει την τουριστική ζήτηση μιας περιοχής. Πολλοί φορείς, κυρίως δημόσιοι, 

συγχέουν την έννοια της πληροφόρησης με την έννοια της προώθησης. Η ουσιώδης 

διαφορά των εννοιών, έγκειται στο ότι, η προώθηση - διαφήμιση στοχεύει στην 

προσέλκυση επισκεπτών οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει προορισμό, ενώ η 

πληροφόρηση είναι απαραίτητη πριν και κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους (Gunn, 

2002).

Οι ταξιδιωτικές πληροφορίες ολοκληρώνουν την εικόνα των τουριστικών 

προορισμών και του προϊόντος που προσφέρουν και δημιουργούν κίνητρα για το 

ταξίδι (Gunn, 2002, Lickorish και Jenkins, 2004). Για να κατανοήσει κανείς το βαθμό 

συμμετοχής του τομέα της τουριστικής πληροφόρησης, αρκεί να λάβει υπόψη του την 

ανάλυση της χρονικο-κοινωνικής σύνθεσης του ταξιδιού (Τσάρτας, 1996). Υπάρχουν 

τρεις χρονικές καταστάσεις κατά τις οποίες εντοπίζεται η σημασία της 

πληροφόρησης:

• η περίοδος πριν το ταξίδι, κατά την οποία αυτό οργανώνεται, σχεδιάζεται 

και αποφασίζεται.
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• η περίοδος πραγματοποίησης του ταξιδιού, κατά την οποία ο επισκέπτης 

υλοποιεί την επιλογή του και έρχεται σε επαφή με την τοπική οικονομία και 

κοινωνία και

• η περίοδος μετά το ταξίδι, κατά την οποία αξιολογούνται οι εμπειρίες και 

μετατρέπονται σε κίνητρο (ή αντικίνητρο) για επόμενες επιλογές ταξιδιών. 

Κατά τις δύο πρώτες περιόδους, οι δυνητικοί ή πραγματικοί επισκέπτες, 

αναζητούν και λαμβάνουν πληροφορίες για τον προορισμό και το εύρος των 

υπηρεσιών που προσφέρει.

Η πληρότητα και η αξιοπιστία της πηγής πληροφόρησης και των 

πληροφοριών, καθ’ εαυτών, επηρεάζουν τόσο την απόφαση, όσο και την επιλογή του 

τύπου ταξιδιού (Τσάρτας, 1996). Σημαντική είναι και η πληροφόρηση κατά την 

διάρκεια του ταξιδιού, καθώς οι επισκέπτες βρίσκονται σε έναν προορισμό για μικρό 

χρονικό διάστημα και πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να ενημερωθούν για μία 

σειρά από πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις διαδρομές, τα μέσα μεταφοράς, τις 

υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, τους χώρους επίσκεψης, τις συνθήκες υγιεινής και 

ασφάλειας κ.α. (Doswell, 2002).

Η παροχή πληροφοριών γίνεται κυρίως μέσω κρατικών φορέων, σε διάφορα 

επίπεδα (εθνικής εμβέλειας τουριστικός οργανισμός, περιφερειακά γραφεία, τοπικά 

info-points κ.α.), αλλά και ιδιωτικών φορέων (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία στο 

εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, διεθνείς και εγχώριοι tour operators κ.α.).

Η ορθότερη στρατηγική πληροφόρησης, περιλαμβάνει on-line πληροφόρηση 

(στο διαδίκτυο) αλλά και εστιασμένα σημεία παροχής πληροφοριών στις χώρες 

προέλευσης αλλά και στις χώρες προορισμού. Το συγκριτικό πλεονέκτημα των 

γραφείων παροχής πληροφοριών είναι η δυνατότητα να πραγματοποιούν 

εξατομικευμένη πληροφόρηση στους δυνητικούς πελάτες τους (European 

Commission, 2003).

Τα ζητήματα που αφορούν το σχεδίασμά και των προγραμματισμό της 

πολιτικής προώθησης εκ μέρους των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών), οφείλουν να 

λαμβάνουν υπόψη, κατά τον Gunn (2002), τα εξής: η καθοδήγηση του συστήματος 

από την κεντρική διοίκηση, η θεματική τμηματοποίηση των πληροφοριών, η 

οριοθέτηση και ο διαχωρισμός των στόχων μεταξύ διαφήμισης και πληροφόρησης, η 

συστηματική και συνδυασμένη χρήση μέσων και εργαλείων πληροφόρησης, η χρήση
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της νέας τεχνολογίας και ανάπτυξη σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων, 

ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα φιλοξενίας κ.α.

2.3.5. Προβολή - Προώθηση

Η προώθηση συνδέεται στενά με κάθε ένα από τα υπόλοιπα συστατικά της 

τουριστικής προσφοράς, αποτελεί τη δυναμικότερη μεταβλητή ενός προγράμματος 

μάρκετινγκ, του οποίου η οργάνωση, προώθηση και διαχείριση αποτελεί στοιχείο 

μεσοπρόθεσμης σταθερότητας της τουριστικής ανάπτυξης κάθε προορισμού.

Η προώθηση, μέσω μιας σειράς συνδυασμένων ενεργειών στοχεύει 

(Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001):

• Στη συστηματική και όχι συγκυριακή προβολή του προορισμού στη διεθνή 

και εγχώρια αγορά με διάφορα μέσα όπως: εκθέσεις, διαφήμιση, συνεργασία 

με ταξιδιωτικούς οργανισμούς, δημόσιες σχέσεις κ.α.

• Στη δημιουργία ή συντήρηση μιας ιδιαίτερης εικόνας του προορισμού, ως 

αποτέλεσμα της εστίασης του προγράμματος στην ανάδειξη πόρων ως σήμα 

κατατεθέν της περιοχής.

• Στη διαρκή αναζήτηση νέων αγορών και ομάδων - στόχου που δυνητικά 

ενδιαφέρονται για τους προσφερόμενους στον τόπο προορισμού τουριστικούς 

πόρους.

• Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κατοίκων, δημοσίων φορέων και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τουριστική ανάπτυξη 

μιας περιοχής.

• Κ.α.

Τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η προώθηση για να ανταποκριθεί 

στους στόχους της, είναι: η διαφήμιση, τα κίνητρα (εκπτώσεις, προσφορές), οι 

εκθέσεις, η δημοσιότητα, οι δημόσιες σχέσεις και άλλες ειδικές ενέργειες προώθησης 

(Kotleret al., 1999).

Οι προωθητικές πολιτικές δεν εφαρμόζονται μόνον από τους δημόσιους 

φορείς και οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς μη 

κερδοσκοπικούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διεθνές, εθνικό αλλά και τοπικό
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επίπεδο. Οι ενέργειες - τεχνικές που εφαρμόζουν ομαδοποιούνται από τον Gunn 

(2002) σε τέσσερις κατηγορίες:

• Τη διαφήμιση, ο κύριος όγκος της γίνεται με πληρωμένες καταχωρήσεις στον 

τύπο και την τηλεόραση.

• Τη δημοσιότητα, που συνήθως γίνεται χωρίς πληρωμή.

• Τα κίνητρα, με την μορφή δώρων, εκπτώσεων και προσφορών.

• Οι δημόσιες σχέσεις, οι οποίες πέραν των άλλων αναλαμβάνουν και μέρος 

των ενεργειών των υπολοίπων κατηγοριών.

Αξίζει, να αναφερθεί ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα προώθησης των 

προορισμών ενισχύονται σημαντικά από την διευρυμένη χρήση του διαδικτύου και 

του ηλεκτρονικού εμπορίου τα οποία δίδουν μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης 

στην πληροφόρηση της περιοχής, στην πλευρά των δυνητικών επισκεπτών.

2,4. Εξωτερικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την Προσφορά

Οι θεωρητικοί της συστημικής προσέγγισης του τουρισμού, ποτέ δεν 

θεώρησαν και δεν παρουσίασαν το τουριστικό σύστημα ως «κλειστό». Όλες οι 

προσεγγίσεις το αντιλαμβάνονται ως ένα ανοικτό και δια-δραστικό σύστημα, το 

οποίο αναπτύσσεται, επηρεάζεται και επηρεάζει τα συν-λειτουργούντα περιβάλλοντα. 

Στη βιβλιογραφία, οι επιρροές εκείνες αναφέρονται ως «εξωτερικοί παράγοντες» και 

συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της τουριστικής προσφοράς. Οι 

παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο τουρισμός, 

ιδιαίτερα από την πλευρά της προσφοράς και για το λόγο αυτό οι φορείς που 

διαμορφώνουν την τουριστική πολιτική και ανάπτυξη οφείλουν να συμπεριλάβουν 

στον σχεδίασμά τους, αυτές τις πολύ σημαντικές παραμέτρους, αλλά και να 

αξιολογήσουν τις επιδράσεις τους.

Στους εξωτερικούς παράγοντες, που επηρεάζουν το τουριστικό σύστημα 

(σχήμα 2.8), περιλαμβάνονται οι φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι, η 

επιχειρηματικότητα, η χρηματοδότηση, η διαθεσιμότητα ανθρωπίνων πόρων, οι 

συνθήκες ανταγωνισμού, η στάση και αντίληψη της τοπικής οικονομίας, η δημόσια 

(κρατική) αναπτυξιακή πολιτική, η ηγεσία (Gunn, 2002).
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Σχήμα 2.8 Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τουριστικό σύστημα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πηγή: Gunn, 2002

Αναλυτικότερα, οι εξωτερικοί παράγοντες έχουν ως εξής:

• Φυσικοί και Πολιτιστικοί Πόροι: συνθέτουν το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον μιας περιοχής, καθορίζουν τη δυνατότητα της να αναπτυχθεί 

τουριστικά και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ελκυστικότητα και τη 

μοναδικότητα της περιοχής (Βαρβαρέσος, 1998). Το φυσικό περιβάλλον 

αποτελεί τη φυσική κληρονομιά μιας περιοχής και σε αυτό περιλαμβάνονται 

(Βαρβαρέσος, 1999, Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001) οι κλιματολογικές 

συνθήκες, οι ακτές, οι ορεινοί όγκοι, άγρια φύση, τα τοπία, η θάλασσα, 

ποτάμια, λίμνες, χλωρίδα, πανίδα, ποιότητα της ατμόσφαιρας κλπ. Στο 

πολιτιστικό περιβάλλον περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες πόρων, οι ιστορικοί 

- πολιτιστικοί και οι ανθρωπογενείς. Οι ιστορικοί - πολιτιστικοί πόροι είναι 

όλα εκείνα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που αποτελούν την ιστορική 

και πολιτιστική παράδοση, συνθέτουν την πολιτιστική κληρονομιά της 

περιοχής. Τους ανθρωπογενείς πόρους συνθέτουν χαρακτηριστικά και 

στοιχεία πολιτισμού που διαμορφώθηκαν από την παρέμβαση και τις σχέσεις 

των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον και εκφράζουν την επιστημονική και 

τεχνολογική τους εξέλιξη σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον 

(Χριστοφιλόπουλος, 2002).
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• Επιχειρηματικότητα, Χρηματοδότηση, Ανταγωνισμός: οι τρεις έννοιες 

συνθέτουν ένα δυναμικό πλαίσιο παραγόντων από την αποτελεσματικότητα 

του οποίου εξαρτάται η δημόσια και ιδιωτική ανάπτυξη του τουρισμού μιας 

περιοχής.

• Ανθρώπινοι πόροι: η έννοια αυτή αναφέρεται κυρίως στους εργαζομένους 

στο τουριστικό τομέα, αφορά όμως και τους κατοίκους μιας περιοχής οι 

οποίοι θεωρούνται εν δυνάμει εργαζόμενοι. Η διαθεσιμότητα επαρκούς και 

εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού σε μια περιοχή συμβάλλει στην 

αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και προσδιορίζει τον 

τύπο και το μέγεθος της τουριστικής της ανάπτυξη (Gunn, 2002).

• Τοπική κοινωνία: η έννοια αυτή αναφέρεται πρώτιστα στην στάση του 

τοπικού πληθυσμού έναντι του τουρισμού. Η σχέση επισκεπτών και τοπικών 

κατοίκων δεν είναι πάντοτε δεδομένη, υπό την έννοια ότι οι δύο ομάδες 

σχηματικά αποτελούν δύο αντίθετους πόλους που συναντώνται σε έναν 

συγκεκριμένο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χώρο, αλλά κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες, όρους και επιδιώξεις (Τσάρτας, 1996).

• Κυβερνητική πολιτική: η πολιτική του κράτους για την ανάπτυξη γενικών 

υποδομών και τη λειτουργία οργανισμών παροχής υπηρεσιών, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας χώρας ή 

περιοχής, διευκολύνει και ταυτόχρονα επηρεάζει την ποσοτική και ποιοτική 

διάσταση της προσφοράς.

• Ηγεσία: στη διαδικασία διαμόρφωσης της προσφοράς αλλά και γενικότερα 

στη συνολική λειτουργία του τουριστικού συστήματος εμπλέκονται 

οργανισμοί και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ασχολούνται με 

την πολιτική, την έρευνα, το σχεδίασμά καθώς και διάφορες κοινωνικο- 

επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις και κάτοικοι της περιοχής. Ο μεγάλος 

αριθμός των εμπλεκομένων φορέων καθώς και το εύρος των δραστηριοτήτων 

του επιβάλλουν την ανάγκη συνεργασίας, ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων και 

διαβούλευσης με σκοπό την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μιας 

περιοχής. Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους επηρεάζει τα 

προσδοκώμενα οφέλη και εξαρτάται από την οργάνωση, το συντονισμό και 

την καθοδήγηση των πολιτικών και δράσεων τους (Gunn, 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η Ανταγωνιστικότητα του Εθνικού και Περιφερειακού Τουριστικού 

Συστήματος

------------------------------------------------------------ «

3.1. Γενικά

Ο τουρισμός συνιστά έναν από τους πλέον διεθνοποιημένους οικονομικούς 

κλάδους. Κάθε έτος, εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται διεθνώς προκειμένου να 

καταναλώσουν τουριστικές υπηρεσίες σε διάφορους προορισμούς σ’ ολόκληρο τον 

κόσμο. Η εξαγωγή τουριστικών υπηρεσιών προϋποθέτει την μετακίνηση του 

καταναλωτή στον τόπο παραγωγής και διάθεσης της τουριστικής υπηρεσίας. 

Συνεπώς, το διεθνές τουριστικό κύκλωμα περιλαμβάνει: το τουριστικό προϊόν προς 

κατανάλωση που διατίθεται στον τόπο προορισμού ή αλλιώς στον τόπο υποδοχής. 

Την ενημέρωση του δυνητικού επισκέπτη ή τη γνώση της προσφοράς από τη 

δυνητική ζήτηση. Την ασφαλή και οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά των 

επισκεπτών-καταναλωτών στον τόπο της τουριστικής προσφοράς, χωρίς διοικητικά 

εμπόδια εισόδου. Το ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι γιατί ορισμένες 

χώρες ή τόποι προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ενώ άλλοι μικρότερο αριθμό 

έως καθόλου. Η εμπειρική παρατήρηση δείχνει ότι η κατανομή των επισκεπτών στις 

διάφορες περιοχές του κόσμου δεν είναι ισοβαρής. Υπάρχει για παράδειγμα ένας 

περιορισμένος αριθμός χωρών όπως η Γαλλία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η 

Αυστρία, η Ουγγαρία, η Κίνα, η Γερμανία, η Τουρκία, η Ελλάδα κ.α. που 

προσελκύουν το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στον κόσμο. Ποιοι είναι οι 

παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό; Από την άλλη υπάρχουν διαφορές 

στην τουριστική προσφορά. Για παράδειγμα ένας κάτοικος της Βρετανίας ή της 

Γερμανίας έχει να επιλέξει μεταξύ διαφόρων προορισμών όπως γειτονικές χώρες της 

κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, χώρες της Μεσογείου, χώρες της Λατινικής 

Αμερικής, εξωτικά νησιά του Ειρηνικού και Ινδικού Ωκεανού, χώρες της Άπω 

Ανατολής. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή του επισκέπτη; 

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή μεταξύ 

χωρών ή τόπων προορισμού που προσφέρουν όμοιο τουριστικό προϊόν. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο, τίθεται το 

ερώτημα των κριτηρίων επιλογής του τόπου προορισμού (ΙΤΕΠ, 2002).
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Η οικονομική θεωρία και η εμπειρική έρευνα περί ανταγωνιστικότητας 

εστιάζουν κυρίως στην ανταγωνιστικότητα του διεθνούς εμπορίου αγαθών καθώς και 

στην ανταγωνιστικότητα του τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων. Στο τομέα των 

υπηρεσιών και ειδικότερα του τουρισμού η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε 

εμβρυακό στάδιο.

Η ανάλυση που ακολουθεί ξεκινά με την αναφορά στους τουριστικούς πόρους 

ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Εν συνεχεία στρέφεται στη διερεύνηση 

μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τόσο την προσφορά όσο και τη 

ζήτηση. Οι παράγοντες του μικροοικονομικού επιπέδου που σχετίζονται κυρίως με 

την επιχειρηματικότητα κλείνουν την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου. Η εμπειρική 

διερεύνηση και ο εντοπισμός αυτών των παραγόντων στην περίπτωση της 

περιφέρειας επιχειρείται σε επόμενα κεφάλαια.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας 

αυτού του κεφαλαίου είναι σύνθετη και όχι μονιστική. Δηλαδή, εκ των προτέρων 

κρίνεται ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα του τουρισμού επηρεάζεται από στατικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως είναι οι φυσικοί και ιστορικοί τουριστικοί πόροι (σε 

μεγάλο βαθμό δεδομένοι), από τις πολιτικές που ασκούνται σε επίπεδο χώρας αλλά 

και από ειδικούς επιχειρηματικούς παράγοντες. Συνεπώς, στον τουρισμό 

ανταγωνίζονται τόσο οι χωρικές ενότητες (π.χ. χώρες, περιφέρειες, πόλεις) όσο και οι 

επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, ειδικές εγκαταστάσεις, κ.α.)

3.2. Υλικοί και άυλοι τουριστικοί πόροι

Κάθε χώρα του κόσμου και κάθε περιοχή διαθέτει συγκεκριμένους 

τουριστικούς πόρους. Το απόθεμα αυτών των πόρων δύναται να είναι δεδομένο και 

να μη μπορεί να αυξηθεί μέσω πολιτικών. Οι πόροι αυτοί μπορούν να 

χαρακτηριστούν και ως στατικοί. Για παράδειγμα η ύπαρξη μνημείων της κλασσικής 

αρχαιότητας ή οι ναοί της βυζαντινής εποχής δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν μέσω 

νέων επενδύσεων. Από την άλλη η ύπαρξη ενός τουριστικού πόρου δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι προσελκύει επισκέπτες. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί, 

να διαφημιστεί και να είναι δυνατή η τεχνική και οικονομική πρόσβαση σ’ αυτό. Τα 

τελευταία απαιτούν νέες επενδύσεις. Υπάρχουν όμως δυναμικοί τουριστικοί πόροι οι 

οποίοι δύνανται να δημιουργηθούν μέσω επενδύσεων. Τέτοιοι πόροι μπορεί να είναι
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ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις όπως μουσεία, μαρίνες, μονοπάτια, γήπεδα, 

εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι, χιονοδρομικά κέντρα, αρχιτεκτονικά μνημεία κ.α. 

Επίσης, περιοχές που δεν διαθέτουν κλασσικούς τουριστικούς πόρους μπορούν να 

αναπτύξουν ειδικές δράσεις τουρισμού, αναλόγως της εξέλιξης της ζήτησης. Για 

παράδειγμα στο αγροτικό περιαστικό χώρο των σύγχρονων πόλεων παρατηρείται η 

τάση για ανάπτυξη του τουρισμού αναψυχής, εστίασης και αγροτουρισμού (ΙΤΕΠ, 

2002).

Οι μεταβολές στη ζήτηση είναι σε θέση να απαξιώσουν έναν τουριστικό πόρο 

και να αναδείξουν έναν νέο. Επιπλέον, η υπερβολική κατανάλωση ενός τουριστικού 

πόρου, δηλαδή η μη αειφόρος διαχείριση του, προκαλεί συχνά την εξάντληση του 

πόρου.

Οι τουριστικού πόροι, με εξαιρέσεις, δεν αποτελούν δημόσια αγαθά. 

Συνήθως, η κατανάλωση από ορισμένους στερεί τη δυνατότητα κατανάλωσης από 

άλλους. Υπάρχουν όμως και πόροι (π.χ. η θέα ενός τοπίου) που αποτελούν δημόσια 

αγαθά. Στην κατανάλωση ενός τουριστικού πόρου σημαντική είναι και η έννοια της 

φέρουσας ικανότητας. Αυτό σημαίνει ότι μη εξαντλήσιμοι πόροι όπως μια 

κολυμβητική ακτή ή ένα μουσείο, παρόλο που δεν εξαντλούνται από τους 

επισκέπτες, δεν είναι δυνατό να υποδεχθούν συγχρόνως απεριόριστο αριθμό 

επισκεπτών, παρά ένα μέγιστο αριθμό κάθε φορά.

Μία άλλη διάκριση μεταξύ των τουριστικών πόρων μπορεί να αναφέρεται σε 

υλικούς και άυλους (ΙΤΕΠ, 2002).

• Υλικοί πόροι είναι όλα εκείνα τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος τα οποία προσελκύουν επισκέπτες όπως ήλιος, θάλασσα, 

ακτές, βουνά, λίμνες και ποτάμια, οικοσυστήματα, μνημεία της φύσης, το 

κλίμα, η ποιότητα του περιβάλλοντος, αρχαιολογικοί χώροι, μοναστήρια και 

εκκλησίες, μουσεία, τουριστικές υποδομές (π.χ. ξενοδοχεία, μαρίνες, γήπεδα 

γκολφ, αθλητικές εγκαταστάσεις, ), αρχιτεκτονική κληρονομιά κ.α. Όσο 

περισσότεροι και όσο πιο σπάνιοι είναι οι πόροι αυτοί, τόσο μεγαλύτερη η 

τουριστική ζήτηση της χώρας ή της περιοχής.

• Οι άϋλοι πόροι συμπεριλαμβάνουν στοιχεία όπως η εικόνα και το ίματζ του 

προορισμού, η ιστορία και ο πολιτισμός, η παράδοση, η πολιτική 

σταθερότητα και ασφάλεια, η στάση των κατοίκων έναντι των επισκεπτών, η
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γνώση ξένων γλωσσών, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό

κ.α.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τη βάση για την ανάδειξη της διεθνούς 

τουριστικής εικόνας μιας περιοχής. Η αφθονία και σπανιότητα των πόρων σε 

συνδυασμό με τις πολιτικές για την ανάδειξη, αειφόρο διαχείριση, προβολή και 

διάθεση αυτών καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη διεθνή ανταγωνιστικότητα αυτής. 

Έτσι, εξηγείται σε μεγάλο βαθμό γιατί οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες διαθέτουν 

πλούσιους υλικούς και άυλους τουριστικούς πόρους βρίσκονται στην αιχμή της 

τουριστικής ζήτησης.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η διεθνής συγκρισιμότητα των τουριστικών 

πόρων είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Πρώτον, είναι απολύτως αδόκιμο να 

συγκρίνουμε μεταξύ τους ανόμοιους τουριστικούς πόρους, όπως ένα μουσείο 

σύγχρονης τέχνης με μια κολυμβητική παραλία ιδιαίτερου κάλλους. Συνεπώς, η 

σύγκριση θα πρέπει να αφορά σε ομοειδείς πόρους. Δεύτερον, είναι συχνά πολύ 

δυσχερής η ποσοτικοποίηση της ανταγωνιστικότητας ενός πόρου. Ως ασφαλής 

μέτρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ο συγκριτικός αριθμός των επισκεπτών ενός 

έκαστου εξ αυτών ή η αξιολόγηση με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Τρίτον, 

συχνά δεν παίζει ρόλο η ποσότητα αλλά η ποιότητα ενός τουριστικού πόρου. Για 

παράδειγμα, η σημασία του Παρθενώνα ως τουριστικού πόλου έλξης επισκεπτών ή 

του Μουσείου Guggenheim στο Μπιλμπάο είναι πολύ σημαντικότερη από πλήθος 

άλλων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα ή από το άθροισμα πολλών μουσείων της Ισπανίας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ανάλυση της ποσότητας και ποιότητας των 

τουριστικών πόρων του κεφαλαίου 4 είναι κατ’ εξοχήν ποιοτική.

3.3. Μακροοικονομικοί ή οριζόντιοι και θεσμικοί παράγοντες

Πέρα από την ύπαρξη ικανοποιητικού επιπέδου τουριστικών πόρων, η 

προτίμηση του επισκέπτη, δηλαδή η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα μιας 

χώρας, επηρεάζεται και από οικονομικούς και θεσμικούς παράγοντες, δεδομένου ότι 

οι οικονομικοί πόροι που έχει στη διάθεσή του για τουριστική δαπάνη ο επισκέπτης 

είναι περιορισμένοι. Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από 

ορισμένα μακροοικονομικά μεγέθη ή οριζόντια μεγέθη, με την έννοια ότι αφορούν το 

σύνολο της τουριστικής οικονομίας μιας χώρας (ΙΤΕΠ, 2006).
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Έτσι, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι το κόστος διαμονής 

στη χώρα υποδοχής. Το κόστος αυτό επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την 

εξέλιξη του γενικού επιπέδου τιμών μιας χώρας καθώς και από τις πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Χώρες με υψηλό πληθωρισμό είναι αναμενόμενο να 

εμφανίζουν συγκριτικά υψηλότερο κόστος διαμονής για τον επισκέπτη. Αυτή η 

πληθωριστική επίδραση δύναται να αμβλυνθεί, εξουδετερωθεί ή να αναστραφεί στην 

περίπτωση που μέρος, το σύνολο ή μεγαλύτερο ποσοστό της διαφοράς μεταξύ 

εγχώριου πληθωρισμού και του πληθωρισμού της χώρας προέλευσης του επισκέπτη 

καλυφθεί από το ποσοστό υποτίμησης του νομίσματος της χώρας υποδοχής. Σε 

περίπτωση μεγάλης υποτίμησης, πέραν της διαφοράς των σχετικών πληθωρισμών, 

έχουμε πραγματική υποτίμηση και συνεπώς ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τιμών. Σε 

περίπτωση πραγματικής ανατίμησης η χώρα χάνει το εν λόγω πλεονέκτημα. Αλλά και 

στην περίπτωση ενός ενιαίου νομισματικού χώρου όπως της Ευρωζώνης δύνανται να 

εμφανιστούν τα εν λόγω μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, ο υψηλότερος 

πληθωρισμός στην Ελλάδα από ότι στην Ιταλία μπορεί να προκαλέσει μεταστροφή 

της τουριστικής ζήτησης Γερμανών τουριστών προς τη χώρα αυτή. Επίσης, η 

πραγματική ανατίμηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου είναι σε θέση να στρέψει τη 

ζήτηση Αμερικανών τουριστών προς την ανταγωνίστρια χώρα Τουρκία. Συνεπώς, 

αυτό που έχει σημασία είναι αφενός οι εξελίξεις στις σχετικές τιμές και στις 

πραγματικές ισοτιμίες μεταξύ ανταγωνιστριών χωρών αλλά και μεταξύ αυτών των 

χωρών και των χωρών προέλευσης επισκεπτών (ΙΤΕΓΊ, 2006).

Το κόστος προσφοράς των τουριστικών επιχειρήσεων μιας χώρας επηρεάζεται 

και από ειδικούς παράγοντες όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις στον τουριστικό 

τομέα, το ύψος των κοινωνικών εισφορών των εργαζομένων στον τουρισμό, η σχέση 

μεταξύ της παραγωγικότητάς τους και των αμοιβών τους κ.α. Συνεπώς, χώρες με 

χαμηλές αμοιβές εργασίας και υψηλή παραγωγικότητα εμφανίζουν έναν συγκριτικά 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακόμη, το κόστος κατασκευής τουριστικών 

εγκαταστάσεων και οι συνεπαγόμενες αποσβέσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα 

λειτουργικά κόστη μιας τουριστικής επιχείρησης όπως και τα άλλα γενικά έξοδα 

όπως ενέργεια και επικοινωνίες.

Το ίδιο ισχύει και για τη φορολογία. Υψηλή έμμεση φορολογία επιβαρύνει 

σημαντικά το τουριστικό πακέτο, ενώ η υψηλή άμεση φορολογία συνιστά 

αντικίνητρο για άμεσες ξένες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. Οι τουριστικές 

επενδύσεις επηρεάζονται και από το σύστημα επενδυτικών κινήτρων σε μια χώρα.
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Για παράδειγμα, όλοι οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι στη χώρα μας, πλην του 

ισχύοντος, ενίσχυαν με υψηλότερα κίνητρα τις βιομηχανικές επενδύσεις από ότι τις 

τουριστικές. Αυτό είχε ως συνέπεια τη στροφή των επενδυτών προς τις πρώτες σε 

βάρος των δεύτερων, όπου αναμφισβήτητα η χώρα μας διαθέτει μεγαλύτερα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι επενδύσεις όπως και το λειτουργικό κόστος 

προσδιορίζονται ως ένα βαθμό και από το κόστος δανεισμού των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Χώρες με συγκριτικά υψηλότερα επιτόκια δανεισμού εμφανίζουν 

συνεπώς ανταγωνιστικά μειονεκτήματα.

Ένα άλλο στοιχείο του κόστους του τουριστικού πακέτου προσδιορίζεται από 

το κόστος μεταφοράς. Το κόστος αυτό, είτε πρόκειται για χερσαίες, αεροπορικές ή 

θαλάσσιες μεταφορές προσδιορίζεται καθοριστικά από την απόσταση. Συνεπώς, 

προορισμοί που βρίσκονται κοντά σε χώρες προέλευσης επισκεπτών εμφανίζουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι, για παράδειγμα, οι ακτές της Κροατίας, Ιταλίας, 

Γαλλίας και Ισπανίας είναι πιο ανταγωνιστικές από την άποψη του μεταφορικού 

κόστους για τον επισκέπτη που προέρχεται από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας 

Ευρώπης. Τα αεροπορικά μεταφορικά κόστη δύνανται όμως να επηρεασθούν και από 

την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών για μια 

συγκεκριμένη αγορά, τα τέλη αεροδρομίων, τυχόν φόρους στα εισιτήρια κ.α. Η 

ασφάλεια των μεταφορών, η ποιότητα των οδών καθώς και η ύπαρξη συνδυασμένων 

μεταφορών, π.χ. αυτοκίνητο-τρένο-αυτοκίνητο, αυτοκίνητο-πλοίο-αυτοκίνητο, τρένο- 

αεροπλάνο-τρένο-πλοίο κ.α. αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τους χρόνους, 

την άνεση και το κόστος του τουρισμού σε μια περιοχή και διαμορφώνουν την 

ανταγωνιστική της θέση.

Όπως, ήδη αναφέρθηκε σημαντικό στοιχείο του διεθνούς τουριστικού 

κυκλώματος είναι η προσέλκυση επισκεπτών μέσω της στοχευμένης ενημέρωσης και 

της διαφήμισης. Σε οριζόντιο επίπεδο τις δαπάνες των στρατηγικών προσέλκυσης 

επισκεπτών σε μια χώρα (και ακολούθως σε μια περιφέρεια) αναλαμβάνουν εθνικοί 

φορείς όπως αρμόδια υπουργεία ή/και ειδικοί εθνικοί και περιφερειακοί οργανισμοί. 

Όσο αρτιότερη και ακριβότερη η στρατηγική τόσο μεγαλύτερα αναμένονται τα οφέλη 

για τον τουρισμό μιας χώρας. Συνεπώς, τα συγκριτικά κόστη προβολής συνιστούν 

παράγοντα προσδιορισμού της τουριστικής ανταγωνιστικότητας (ΙΤΕΠ, 2006).

Η ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, ενός σημαντικού 

παράγοντα της τουριστικής ανταγωνιστικότητας, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και 

από εθνικές δημόσιες πολιτικές και δράσεις. Για παράδειγμα, στην κατεύθυνση αυτή
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συμβάλλουν μέτρα πολιτικής όπως ο σχεδιασμός, εφαρμογή, πιστοποίηση και 

έλεγχος συστημάτων ποιότητας από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή 

διεθνών και ευρωπαϊκών συστημάτων διευκολύνει τη συγκρισιμότητα αλλά και την 

αξία της πιστοποίησης. Οι συνεχείς έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας ή κατά άλλων 

υγειονομικών και περιβαλλοντικών παραβάσεων λειτουργούν επίσης υπέρ της 

ποιότητας στον τουρισμό.

Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται στη βάση 

ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου καθώς και ενός τουριστικού χωροταξικού σχεδίου. 

Χώρες με ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στρατηγικά αναπτυξιακά σχέδια 

επιτυγχάνουν ευκολότερα τους στόχους τους. Ο χωροαειφορικός τουριστικός 

σχεδιασμός διευκολύνει τις τουριστικές επενδύσεις και συμβάλλει στη βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη, αμφότερα σημαντικά ανταγωνιστικά στοιχεία του τουρισμού.

Τέλος, ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται η σημασία της τουριστικής 

εκπαίδευσης ως στοιχείου ανταγωνιστικότητας. Και αυτό επειδή καλά εκπαιδευμένα 

στελέχη στον τομέα του τουρισμού είναι πιο παραγωγικά και καινοτόμα. Τα 

περισσότερα τουριστικά επαγγέλματα απαιτούν πλέον υψηλές γνώσεις και 

δεξιότητες, οι οποίες δύνανται να αποκτηθούν μέσω της οργανωμένης θεωρητικής 

και πρακτικής εκπαίδευσης. Επίσης, η επιχειρηματικότητα στο επίπεδο της ατομικής 

και μικρής τουριστικής επιχείρησης προϋποθέτουν την εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Συνεπώς, χώρες με αναπτυγμένα συστήματα τουριστικής εκπαίδευσης όλων των 

βαθμιδών και με υψηλή κοινωνική αποδοχή της εκπαίδευσης αυτής είναι σε θέση να 

παράγουν υψηλής ποιότητας στελέχη και εργαζομένους στον τουρισμό. Επίσης, οι 

συνεχείς αλλαγές στη τουριστική ζήτηση και προσφορά απαιτούν τη συνεχή 

κατάρτιση και επανεκπαίδευση των απασχολούμενων στον τουρισμό. Σημαντική 

είναι και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών γύρω από 

θέματα του τουρισμού, ώστε να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον φιλικό προς τον 

επισκέπτη και προς την τουριστική οικονομία.

3.4. Μικροοικονομικοί Παράγοντες

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα του τουρισμού προσδιορίζεται όμως σε 

σημαντικό βαθμό και από παράγοντες του μικροοικονομικού επιπέδου, δηλαδή από 

την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις συνθήκες 

ζήτησης.
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Μια χώρα ή περιοχή που θέλει να είναι ανταγωνιστική χρειάζεται δυναμικές 

τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πρόθυμες να επενδύουν και να 

προσαρμόζονται διαρκώς στις μεταβολές της ζήτησης. Οι μεταβολές αυτές είναι 

συνεχείς. Η μη ανταπόκριση σ’ αυτές σημαίνει απώλεια επισκεπτών. Για παράδειγμα, 

οι σύγχρονες τάσεις της τουριστικής ζήτησης είναι η μείωση του χρόνου διακοπών, η 

κατανομή των ατομικών διακοπών σε περισσότερα είδη τουρισμού (π.χ. ορισμένες 

ημέρες στη θάλασσα, ορισμένες στο βουνό, ορισμένες σε ένα αστικό κέντρο κλπ.), η 

εξατομίκευση της ζήτησης, η χρήση του διαδικτύου για έρευνα αγοράς αλλά και για 

κρατήσεις εισιτηρίων και δωματίων, η αύξηση του τουρισμού ηλικιωμένων ομάδων 

λόγω της γήρανσης του πληθυσμού στις χώρες προέλευσης, η επιθυμία για 

συνδυασμένες μορφές τουρισμού κ.α. Όλες αυτές οι μεταβολές συνεπάγονται 

αλλαγές και στο σκέλος της προσφοράς.

Οι τουριστικές επενδύσεις όλων των μορφών επιχειρήσεων προσδιορίζονται 

από τις προσδοκίες των επιχειρηματιών, το κόστος δανεισμού, την ύπαρξη κινήτρων, 

το θεσμικό πλαίσιο χωροθετήσεων και λήψης αδειών, τον ανταγωνισμό, τα ίδια 

κεφάλαια, τις ευκαιρίες που προσφέρει η κεφαλαιαγορά, κ.α. Όσο υψηλότερες είναι 

οι νέες επενδύσεις και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού, τόσο υψηλότερη αναμένεται να 

είναι και η διεθνής ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.

Η ποιότητα του μάνατζμεντ, το επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου 

δυναμικού, η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, η ποιότητα των εισροών 

καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών κ.α. προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ποιότητα της προσφοράς και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών 

επιχειρήσεων.

Η ύπαρξη κάθετων ή/και οριζόντιων clusters τουριστικών επιχειρήσεων σε 

μια χώρα ή περιοχή αναβαθμίζει σημαντικά την τουριστική προσφορά. Για 

παράδειγμα, ο τουρισμός δεν είναι απλώς η παροχή μιας υπηρεσίας αλλά ένα 

σύστημα που συνδέει την προσφορά πολλών υπηρεσιών. Έτσι, οι επιχειρήσεις που 

καλούνται να συνεργαστούν είναι μεταξύ άλλων εταιρείες προβολής και διαφήμισης, 

γραφεία ταξιδιών, μεταφορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και ξενώνες, επιχειρήσεις 

εστίασης και αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, 

πολιτιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ξενάγησης και ενημέρωσης κ.α.

Συνεπώς, η ανταγωνιστικότητα της προσφοράς σε επίπεδο επιχείρησης 

προσδιορίζεται από την ικανότητά της να προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών σε 

συγκριτικά ελκυστική τιμή και ποιότητα.
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3.5. Κύριες ανταγωνιστικές χώρες

Οι χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την αύξηση των μεριδίων τους στη 

διεθνή αγορά τουρισμού. Λόγω όμως της εξειδίκευσής τους σε ορισμένα είδη 

τουρισμού δεν ανταγωνίζονται με όλες τις άλλες χώρες του κόσμου αλλά με άλλες 

συγκεκριμένες χώρες που εξειδικεύονται στις ίδιες μορφές τουρισμού.

Για παράδειγμα, στο πεδίο του Ευρωπαϊκού αστικού τουρισμού οι κύριες 

πόλεις χώρες είναι το Παρίσι-Γαλλία, το Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο, η Βιέννη- 

Αυστρία, η Πράγα-Τσεχία, το Βερολίνο-Γερμανία, η Βουδαπέστη-Ουγγαρία, η Ρώμη- 

Ιταλία, η Αθήνα-Ελλάδα, η Μαδρίτη-Ισπανία, οι Βρυξέλλες-Βέλγιο, το Άμστερνταμ- 

Ολλανδία, η Αγία Πετρούπολη-Ρωσία κ.α. Στο πεδίο του τουρισμού θερινών 

διακοπών (παραθαλάσσιου τουρισμού) οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες είναι η 

Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία, Κροατία, Τυνησία και 

Μαρόκο. Στο πεδίο του αρχαιολογικού τουρισμού ο ανταγωνισμός περιορίζεται σε 

χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία. Στο πεδίο του μαζικού 

θρησκευτικού τουρισμού κυρίαρχες χώρες είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, η 

Σαουδική Αραβία και το Βατικανό (Ρώμη) (ΙΤΕΠ, 2006).

Για τη χώρα μας, στην οποία κυρίαρχη μορφή τουρισμού, είναι ο μαζικός 

θαλάσσιος, μεγάλη σημασία έχει η σύγκριση της ανταγωνιστικότητάς έναντι χωρών 

όπως η Ισπανία, Ιταλία και η Τουρκία και λιγότερο χώρες όπως η Πορτογαλία, η 

Γαλλία, η Τυνησία και το Μαρόκο. Και αυτό επειδή οι οι χώρες Ελλάδα, Ισπανία, 

Ιταλία και Τουρκία εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα στην τουριστική προσφορά και 

στοχεύουν στις ίδιες χώρες προέλευσης επισκεπτών (π.χ. Γερμανία, ΗΒ, Γαλλία, 

ΗΠΑ, Ολλανδία, Βέλγιο, χώρες Σκανδιναβικής, Ιαπωνία, Κίνα, χώρες κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης, Ρωσία).

3.6. Δείκτες μέτρησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τουρισμού

Η μέτρηση της διεθνούς τουριστικής ανταγωνιστικότητας είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο εγχείρημα δεδομένου ότι υπάρχουν μετρήσιμοι και μη μετρήσιμοι 

παράγοντες. Για παράδειγμα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η εικόνα (image) 

μιας χώρας ή μιας περιοχής, το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει, η εκτίμηση του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος από τους επισκέπτες, η ποιότητα των

55
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



προσφερόμενων υπηρεσιών κ.α. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αποτύπωση σε αριθμούς 

της ποσότητας και ποιότητας των τουριστικών πόρων κάθε περιοχής. Ασφαλώς, είναι 

δυνατή η υποκειμενική αξιολόγηση των ανωτέρω μέσω ερωτηματολογίων. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού που 

δύνανται να μετρηθούν και να συγκριθούν στη βάση ορισμένων δεικτών.

Θα πρέπει να γίνεται όμως διάκριση μεταξύ δεικτών που υποδηλώνουν την 

κατάσταση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, δηλαδή το που βρίσκεται σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές της, και δεικτών που αξιολογούν και συγκρίνουν τους 

παράγοντες ή στοιχεία που προσδιορίζουν την υφιστάμενη και προβλεπόμενη 

ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.

Οι δείκτες μέτρησης της κατάστασης της ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν 

να συμπεριλάβουν: Τον αριθμό των αλλοδαπών επισκεπτών (σε απόλυτους αριθμούς 

και σε ποσοστά επί του συνόλου του παγκόσμιου τουρισμού) σε σύγκριση με άλλες 

χώρες (ειδικά με τις ανταγωνίστριες), τους αλλοδαπούς επισκέπτες ως ποσοστό του 

εγχώριου πληθυσμού μιας και τα μεγέθη των χωρών διαφέρουν σημαντικά, τα 

συναλλαγματικά έσοδα από τον τουρισμό (σε απόλυτα μεγέθη ή σε ποσοστά του 

παγκόσμιου τζίρου ή ως ποσοστό του ΑΕΠ), το τουριστικό ισοζύγιο πληρωμών, το 

ύψος άμεσων ξένων επενδύσεων ως ένδειξη των προοπτικών ανάπτυξης της χώρας 

κ.α. (www.word-tourism.org).

Υπάρχουν όμως και δείκτες προσδιορισμού της ανταγωνιστικότητας έναντι 

των ανταγωνιστών, όπως είναι: οι τιμές ομοειδών πακέτων, οι δείκτες τιμών 

καταναλωτή, πραγματικές ισοτιμίες, αμοιβές εργαζομένων σε σχέση με 

παραγωγικότητα, το ποσοστό ειδικευμένων εργαζομένων στον τουρισμό, η χρήση 

διαδικτύου από ξενοδοχεία και γραφεία ταξιδιών, οι χιλιομετρικές οδικές αποστάσεις 

από χώρες προέλευσης (π.χ. Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Σκανδιναβία, κ.α. ), το 

κόστος και πυκνότητα αεροπορικών μεταφορών και το κόστος των αεροδρομίων, η 

φορολογία των τουριστικών επιχειρήσεων, οι δαπάνες προβολής, η ύπαρξη ποιοτικών 

ξενοδοχείων (π.χ. 5 αστέρων),

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), χρησιμοποιεί 

το Δείκτη Τιμών Ανταγωνιστικότητας στον Τουρισμό (TPCI) , ο οποίος δείχνει τη 

σχετική ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό για διάφορες χώρες. Υπολογίζεται με τη 8

8 «Ο Δείκτης Τιμών Ανταγωνιστικότητας στον Τουρισμό (TPCI) δείχνει την σχετική 
ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό για διάφορες χώρες. Αποτελεί τον αντίστροφο του Δείκτη Τιμών 
στον Τουρισμό. Η τιμή Ο αναφέρεται στην λιγότερο ανταγωνιστική χώρα και η τιμή 100 στην 
περισσότερο ανταγωνιστική χώρα». (ΙΤΕΠ, 2006)
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βοήθεια του Δείκτη Τιμών στα Ξενοδοχεία (ΗΡΙ)9 και το Δείκτη Ισοτιμίας της 

Αγοραστικής Δύναμης (ΡΡΡ)10, η οποία υπολογίζεται για όλες τις χώρες από τη 

Διεθνή Τράπεζα. Πρόκειται για έναν δείκτη περιορισμένης κάλυψης, δεδομένου ότι 

δεν συμπεριλαμβάνει άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως π.χ. τα μεταφορικά 

κόστη, τη φορολογία, τις δαπάνες προβολής κ.α. Επίσης, δεν αναφέρεται καθόλου σε 

ποιοτικές παραμέτρους.

Πίνακας 3.1 Δείκτες τιμών ανταγωνιστικότητας στον Τουρισμό

Δείκτης Τιμών Ανταγωνιστικότητας στον Τουρισμό 2004 (TPCI)

Χώρα
Δείκτης Τιμών 
στα Ξενοδοχεία

ΗΡΙ
Δείκτης ΡΡΡ ΗΡΙ και 

ΡΡΡ (Μ.Ο)

Δείκτης
Τιμών
στον

Τουρισμό
(ΤΡΙ)

Δείκτης Τιμών 
Ανταγωνιστικότητας 

στον Τουρισμό 
(TPCI)

Ελλάδα 27,5 34.41 30,96 45,59 54,41

Ιταλία 29,1 40,68 34,89 52,94 47.06

Πορτογαλία 21.01 35,28 28,15 40,35 59,65

Ισπανία 21,67 40,37 31,02 45,72 54,28

Τουρκία 9,45 19,92 14.68 15,23 84,77

Κροατία 4,62 25,39 15 15,83 84,17

Σλοβενία 1,01 32,53 16,77 19,12 80,88

Αίγυπτος 6,99 19,9 13,44 12,91 87,09

Τυνησία 6,4 16,63 11,52 9,32 90,68
Πηγή: WTO, ΙΤΕΠ (2006)

9 «Ο Δείκτης Τιμών στα Ξενοδοχεία (ΗΡΙ) δείχνει την τρέχουσα τιμή δωματίου ανά διανυκτέρευση σε 
US $ για το 2004, υπολογισμένη από στοιχεία on-line κρατήσεων μεγάλου βρετανικού συστήματος 
κρατήσεων on-line.» (ΙΤΕΠ, 2006)
10 «Ο Δείκτης Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης (ΡΡΡ) δείχνει το συνολικό ποσό των US $ που 
απαιτείται για την αγορά της ίδιας ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά που 
μπορούσε να αγοράζει 1 US $ στις ΗΠΑ το 1991. Τα δεδομένα προέρχονται από τους Δείκτες 
Παγκόσμιας Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2004.» (ΙΤΕΠ, 2006)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Το Τουριστικό Σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης
--------------------------------------------------------------------- ·

4.1. Η Τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης: Βασικά χαρακτηριστικά

Η Κρήτη, με πληθυσμό περίπου 603.000 κατοίκων, είναι το μεγαλύτερο νησί 

της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο της Μεσογείου. Γεωγραφικά, η Κρήτη 

αποτελεί ένα αυτόνομο χωρικό σύστημα το οποίο, μάλιστα, βρίσκεται εκτός του 

αναπτυξιακού άξονα της Ελλάδας.

Η Κρητική οικονομία είναι έντονα εξαρτώμενη από τον τουρισμό, καθώς τις 

τελευταίες δεκαετίες γνώρισε τρομακτική άνοδο των αφίξεων νέων επισκεπτών. Με 

βάση στοιχεία του ΗΝΤΟ (2003), για το έτος 2002, υπολογίσθηκε ότι 3 εκατομμύρια 

τουρίστες επισκέφθηκαν το νησί. Επίσης, έχει υπολογισθεί ότι περίπου το 40 % του 

τοπικού πληθυσμού σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική δραστηριότητα 

(Anagnostopoulou et al., 1996). Το εισόδημα που δημιουργούν οι επισκέπτες αυτοί 

ανέρχεται γύρω στα 500 δις δραχμές, ήτοι το 58% των συνολικών τουριστικών - 

ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας.

Βέβαια, σε μια έρευνα του ΤΕΙ (1998), υπολογίσθηκε ότι το 42% της 

τουριστικής αυτής δαπάνης κατευθύνεται προς τους ξένους tour operators για
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πληρωμές των «πακέτων» και των λοιπών υπηρεσιών που προσφέρονται στους 

ταξιδιώτες προτού καν φθάσουν στον προορισμό. Από το εναπομείναν 58% , το 24% 

δαπανάται για διάφορες αγορές, το 17% για δαπάνες σίτισης, 12% για τις τοπικές 

μετακινήσεις και το 5% για λοιπές υπηρεσίες (ΤΕΙ, 1998).

Επίσης, όπως και ο Andriotis (2002) επισημαίνει, η Κρήτη δεν διαθέτει 

βιομηχανική παραγωγή για μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό για την κατασκευή 

και λειτουργία των τουριστικών υποδομών, για τον λόγο αυτό πολλά αγαθά και 

υπηρεσίες εισάγονται από το εξωτερικό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια ακόμη 

διαρροή του τουριστικού οικονομικού συστήματος της Κρήτης. Εντούτοις, η Κρητική 

οικονομία στηρίζεται έντονα στην τουριστική βιομηχανία, καθώς μια σειρά άλλων 

παραγωγικών τομέων και κλάδων συνδέονται στενά με τον τουρισμό, όπως είναι η 

αγροτική παραγωγή, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές κ.α. (Tzouvelekas and 

Mattas, 1995).

Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα στην Κρήτη, ο 

ιδιωτικός τομέας ήταν εκείνος που εντόπισε και επένδυσε στην προοπτική 

τουριστικής ανάπτυξης της νήσου, παρόλο που ο κρατικό - δημόσιος τομέας απλά 

αγνοούσε την προοπτική αυτή. Αυτό είχε ως επακόλουθο, την έναρξη της 

τουριστικής δραστηριότητας χωρίς κεντρικό σχεδίασμά, καθοδηγούμενη από τους 

νόμους της αγοράς και της αύξησης των κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μη 

λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από ζητήματα όπως προστασία περιβάλλοντος, 

ελέγχου των χρήσεων και της κάλυψης γης κλπ. (Andriotis, 2001).

Κατά τη δεκαετία του 1970, όταν η ζήτηση από δυτικο-ευρωπαίους τουρίστες 

αυξήθηκε, παρατηρήθηκε σημαντική προσπάθεια στήριξης του τουριστικού κλάδου 

και της οικονομίας, μέσω μιας σειράς έργων και παρεμβάσεων (κυρίως στα βόρεια 

παράλια της Κρήτης) που προώθησε η τότε στρατιωτική κυβέρνηση (περίοδο 

χούντας). Έκτοτε, η Ελληνική κυβέρνηση και εν γένει το ελληνικό κράτος, 

αντιλαμβανόταν την Κρήτη ως περιοχή υψηλή προτεραιότητας για την συστηματική 

ανάπτυξη του τουρισμού, προωθώντας παράλληλα έργα και επενδύσεις για την 

εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη του. Ενδεικτικό, της 

έντασης της προσπάθειας στήριξης του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, 

αποτελούν τα στοιχεία των Tzouvelekas and Mattas (1995), οι οποίοι εκτίμησαν ότι 

την δεκαετία του 1990 το ένα τέταρτο των εθνικών και ιδιωτικών επενδύσεων 

κατευθύνθηκαν στην Κρήτη και μάλιστα το 57.8 % αφορούσε άμεσα την τουριστική 

βιομηχανία.
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Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς, ότι η Κρήτη εμφάνισε ραγδαία τουριστική 

ανάπτυξη, η οποία, σε σχέση με άλλες περιοχές συντελέστηκε, σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Καθοριστικό ρόλο στη ραγδαία αυτή ανάπτυξη έπαιξε (EOT, 

2003):

• Η εθνική πολιτική που από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ενθάρρυνε την 

τουριστική ανάπτυξη με σειρά οικονομικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε 

επιχειρήσεις για τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων. Ο ρυθμός και η 

μορφή που έλαβε η τουριστική ανάπτυξη, επηρέασαν σημαντικά την 

κατανομή των δημοσίων επενδύσεων. Μια σειρά βασικών έργων υποδομής 

(δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία) επιταχύνθηκαν κάτω από την 

πίεση των εξελίξεων που σημειώθηκαν στον τουριστικό τομέα.

• Ο ρόλος των μεγάλων Τουριστικών Οργανισμών της Β. Ευρώπης οι οποίοι 

εξασφάλισαν για το νησί υψηλές ροές επισκεπτών. Ο μαζικός τουρισμός 

κατέστη το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης. Η τουριστική βιομηχανία του 

νησιού προσανατολίστηκε στην εξυπηρέτηση του μέσου Ευρωπαίου 

καταναλωτή που ταξιδεύει για λόγους αναψυχής.

Σήμερα το νησί επισκέπτονται ετησίως δυόμισι περίπου εκατομμύρια 

τουρίστες, αριθμός έντονα δυσανάλογος με τον γηγενή πληθυσμό (πέντε φορές 

περισσότεροι οι επισκέπτες από τους ντόπιους). Η σημασία της αναλογίας αυτής 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη εάν συνεκτιμηθεί και η χωρική διασπορά των τουριστικών 

ροών: η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες 

ζώνες - τουριστικούς πόλους στα βόρεια παράλια και σε ορισμένους θύλακες στα 

νότια. Το γεγονός αυτό, που οφείλεται στο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξη που 

επικρατεί - μαζικός τουρισμός των 4 S (sun, sea, sand, sex) - είχε ως συνέπεια τη 

σταδιακή διαφοροποίηση των χρήσεων γης, την αλλαγή των κοινωνικών προτύπων 

και ασχολιών του πληθυσμού και τη διαφοροποίηση της ανάπτυξης μεταξύ των 

επιμέρους περιοχών του νησιού.

4.2. Η Ζήτηση του Τουριστικού Προϊόντος της Κρήτης

Στο θεωρητικό τμήμα της παρούσης εργασίας (βλ. Κεφάλαιο 2), αναλύθηκε 

και αναδείχθηκε η σημασία της διαμορφούμενης ζήτησης για μια τουριστική περιοχή.
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Όπως αναφέρθηκε, η ζήτηση αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας που απαρτίζει 

τον τουρισμό και μάλιστα είναι ο πρώτος, καθώς από αυτήν ξεκινά η όλη παραγωγική 

διαδικασία της τουρισμού, ενώ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το είδος και την ένταση 

του τουριστικού φαινομένου στην περιοχή αναφοράς.

Έτσι λοιπόν, η τουριστική ζήτηση, ως αποτέλεσμα των ειδικότερων κινήτρων 

που προσφέρει ένα τουριστικό ταξίδι, επηρέασε και επηρεάζει άμεσα την πορεία της 

τουριστικής ανάπτυξης και της Περιφέρειας Κρήτης. Με βασικό στόχο την 

ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των επισκεπτών, αναπτύχθηκαν τα 

παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα, δημιουργήθηκαν τα συνεδριακά κέντρα, οι 

μαρίνες και γενικά όλες οι ειδικές εγκαταστάσεις της τουριστικής ανωδομής11.

4.2.1. Αφίξεις επισκεπτών

Την Κρήτη επισκέπτονται σταθερά τα τελευταία 10 χρόνια πλέον των 3 

εκατομμυρίων τουριστών ετησίως καθιστώντας την σήμερα το σημαντικότερο 

τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα ακόμα και σε σύγκριση με τη Ρόδο και την 

Κέρκυρα. Το 46% των αφίξεων αφορά στο Ν. Ηρακλείου, σχεδόν το 25% στο Ν. 

Χανίων, το 16% στο Ν. Ρεθύμνης και το υπόλοιπο 13% στο Ν. Λασιθίου, γεγονός 

που σχετίζεται τόσο με τη χωροταξία των δύο αεροδρομίων, όσο και τη 

διαθεσιμότητα κλινών στους δύο πρώτους νομούς.

Τα διαθέσιμα στοιχεία της Περιφέρειας αφορούν κυρίως στις αφίξεις με 

ναυλωμένες πτήσεις (στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων) και με θαλάσσια μέσα 

(στο λιμένα Ηρακλείου). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι επισκέπτες που 

επισκέφτηκαν το νησί μέσα στο 2004 με πτήσεις charters ήταν σχεδόν τετραπλάσιοι 

από τους αντίστοιχους των ετών 1984-85 και κατά 18% αυξημένοι σε σχέση με το 

1995. Για το 2005, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία που καλύπτουν μέχρι και τον 

Αύγουστο του 2005, υπήρχε η εκτίμηση για αύξηση των αφίξεων κατά περίπου 6% 

σε σχέση με το 2004.

Πιο συγκεκριμένα και σε απόλυτους αριθμούς σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Περιφέρειας Κρήτης, το 2004 αφίχθησαν στην Κρήτη 2.406.029 επισκέπτες με 

15.230 πτήσεις charters και 826.736 επιβάτες με 1.403 πλοία. Από τους επιβάτες των 

πλοίων, ένα 85% επέβαιναν σε γραμμές εσωτερικού ενώ το υπόλοιπο 15% σε
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11 Αναλυτική αναφορά θα γίνει σε επόμενα τμήματα του παρόντος Κεφαλαίου.
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κρουαζιερόπλοια εξωτερικού. Οι επιβάτες των charters προέρχονται ως επί το 

πλείστον από τη Δυτική Ευρώπη και επισκέπτονται το νησί κυρίως κατά τη περίοδο 

Μαΐου - Σεπτεμβρίου.

4.2.2. Διανυκτερεύσεις

Πολύ σημαντικός από άποψης έρευνας της εξέλιξης της τουριστικής αγοράς, 

είναι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων. Η Κρήτη είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός 

προορισμός της Ελλάδας σε ότι αφορά τις διανυκτερεύσεις (12,25 εκατομμύρια, 

διανυκτερεύσεις που αντιστοιχεί στο 26,7% των συνολικών διανυκτερεύσεων της 

Ελλάδας (45,8 εκ κατά το έτος 1999), οι οποίες προσδιορίζουν και τις προτιμήσεις 

των τουριστών σε ότι αφορά τα τουριστικά καταλύματα. Από την αξιολόγηση του 

τουριστικού προϊόντος της Κρήτης και κυρίως εκείνης των τουριστικών 

καταλυμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι οι επισκέπτες της Κρήτης είναι 

χαμηλής εισοδηματικής στάθμης αφού οι προτιμήσεις τους εντοπίζονται σε 

σημαντικό βαθμό στα επιπλωμένα διαμερίσματα και στα ξενοδοχεία χαμηλότερης 

κατηγορίας.

Σε ότι αφορά την προτίμηση της τουριστικής αγοράς (αλλοδαποί και 

ημεδαποί) ανά νομό, όπως προκύπτει από την κατανομή των διανυκτερεύσεων, ο 

Νομός Ηρακλείου κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατά το έτος 2000, με σύνολο 

6.089.415 διανυκτερεύσεις, ποσό που αντιστοιχεί στο 48,8% του συνόλου των 

διανυκτερεύσεων στην Κρήτη. Ακολουθεί ο Νομός Χανίων με 17%. Ο Νομός 

Ρεθύμνου και Λασιθίου μοιράζονται το υπόλοιπο που είναι 18% και 17,2% 

αντίστοιχα.
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4.2.3. Εποχικότητα

Η Κρήτη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα εποχικότητας (ίσως όχι στο 

βαθμό που αντιμετωπίζουν άλλοι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα) και τα οποία 

παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες, πλήρης χρήση υποδομών - εγκαταστάσεων, 

ενώ τους χειμερινούς μήνες (χαμηλή σαιζόν) παρατηρείται μηδαμινή χρήση τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο Τουρισμός και Οικονομία (2000), 

περίπου το 85% των τουριστικών αφίξεων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 

μεταξύ Μαΐου - Σεπτεμβρίου και σαν συνέπεια τα ποσοστά πληρότητας των
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τουριστικών καταλυμάτων αυτούς τους 5 μήνες ξεπέρασαν το 75%, ενώ κατά την low 

season η πληρότητα έπεσε κάτω από το 20%.

Η χρονική συγκέντρωση (εποχικότητα) έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας του νησιού. Βέβαια, όπως 

αναφέρθηκε και λίγο παραπάνω, συγκριτικά με άλλες νησιωτικές τουριστικές 

περιοχές, το τουριστικό προϊόν της Κρήτης εμφανίζει μικρότερο ποσοστό χρονική 

συγκέντρωσης.

Οι Donatos and Zairis (1991) υπολόγισαν ότι η τουριστική σαιζόν της Κρήτης 

διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, σε αντίθεση με άλλα νησιά που η 

περίοδος η αντίστοιχη είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο.

4.2.4. Τμηματοποίηση των αγορών στις απευθύνεται το Κρητικό τουριστικό προϊόν
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Η Κρήτη μπορεί να θεωρηθεί οικογενειακός προορισμός, καθώς περίπου το 

42% των συνολικών αφίξεων αντιστοιχεί σε οικογένειες με παιδί(-ια), το 38% σε 

ζευγάρια και ένα 20% αφορά μεμονωμένα άτομα (RITTS, 1991). Γενικά, ελκύει 

νεαρά τμήματα των αγορών, με το 49% των τουριστών να ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα 18-35, το 22% στην ομάδα 36 - 45, το 18% στην ομάδα 46 - 60 και ένα 11% 

στην ομάδα 60 ετών και άνω (RITTS, 1991).

Σημαντικό, επίσης, χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι, ενώ η Κρήτη είναι ένας 

τόπος με μίξη μοναδικού πολιτισμού και ιδιαίτερης παράδοσης - κουλτούρας, από 

την άλλη, λόγω της αλματώδους αύξησης του αριθμού των κλινών και τον 

ανταγωνισμό από άλλους προορισμούς, οδηγήθηκε στην εκμετάλλευση της από τους 

μεγάλους εξωτερικούς tour operators, ως προορισμός των 4 S’s (Sea, Sun, Sand, Sex) 

και του μαζικού τουρισμού.

Ο μαζικός τουρισμός, ο τουρισμός δηλαδή των τουριστικών πακέτων που 

οργανώνεται και πωλείται από τους τουριστικούς πράκτορες στο εξωτερικό, αποτελεί 

και θα εξακολουθεί να αποτελεί τα επόμενα χρόνια το σπουδαιότερο τμήμα της 

αγοράς και στο μέλλον. Επειδή ο τουρισμός των charters αποτελεί την κύρια πηγή 

ζήτησης στους κυριότερους ελληνικούς προορισμούς (και για το λόγο αυτό οι 

περιοχές που διαθέτουν διεθνές αεροδρόμιο είναι και οι πιο αναπτυγμένες 

τουριστικά), το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα, είναι 

βαρύτατα εξαρτημένο από τους Tour Operators. Αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα 

στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος αλλά και στη διαπραγματευτική

64
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ικανότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα. Οι εταιρείες TUI, 

NECKERMANN, APOLLO, THOMSON, THOMAS COOK είναι οι μεγαλύτεροι 

τουριστικοί πράκτορες που διακινούν και προωθούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν 

στις ευρωπαϊκές χώρες (EOT, 2003).

4,3. Η Σύνθεση του Προϊόντος και οι Συνιστώσες της Προσφοράς του 

Τουριστικού κυκλώματος της Κρήτης

Όπως, αναλύθηκε και σε θεωρητικό επίπεδο , η τουριστική προσφορά ενός 

προορισμού αποτελεί μια σύνθετη έννοια με πολλές παραμέτρους και επιμέρους 

συνιστώσες. Άλλωστε, η τουριστική προσφορά είναι ίσως το κρισιμότερο κομμάτι 

του τουριστικού συστήματος, καθότι αφορά τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό 

του προϊόντος που μια περιοχή προωθεί και λειτουργεί σαν κίνητρο για τους 

δυνητικούς καταναλωτές. Ακολουθώντας το μοντέλο που προτείνει ο Gunn (1997, 

2002), κανείς αναλύει ένα τουριστικό σύστημα με βάση 5 συνισταμένες:

• Τους τουριστικούς πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, ανθρωπογενείς).

• Τις τουριστικές υπηρεσίες (Τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές 

υποδομές, λοιπές τουριστικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις).

• Τις τουριστικές μεταφορές (Αεροπορικές, θαλάσσιες - ακτοπλοϊκές, 

χερσαίες - οδικές).

• Την τουριστική πληροφόρηση (Κέντρα παροχής τουριστικών πληροφοριών 

και υπηρεσιών).

• Την προώθηση (Θεσμοθετημένα Σχέδια προβολής - Marketing Plans - για 

την Κρήτη).

4.3.1. Τουριστικοί Πόροι

4.3.1.1. Φυσικό περιβάλλον

Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος η Κρήτη διαθέτει τεράστιο πλούτο, 

ομορφιές που εναλλάσσονται και χωριά με ιδιαίτερο αναλλοίωτο τοπικό χρώμα. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2003), μια 12
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από τις πιο πρόσφατες μελέτες που αφορά στην περιφέρεια Κρήτης και η οποία 

ανατέθηκε από τον EOT, τα γεωμορφολογικά στοιχεία του νησιού έχουν συνοπτικά 

ως εξής :

• Όρη: Λευκά όρη (2453μ), Κέδρος (1776μ), Ίδη / Ψηλορείτης (2456μ), 

Κουλούκωνας (1083μ), Αστερούσια (1231 μ), Δίκτη (2148μ), Θρυπτή (1476μ)

• Σπήλαια: Δικταίο, Τράπεζα (Κρόνιο), Περιστεράς, Πελεκητά, Μιλάτου, Ιδαίο 

Άντρο, Σφενδόνη Μελιδώνι, Γεράνι, Σκοτεινό, Λαβύρινθος, Μάταλα, 

Κουρνά, Λεντάκα, Ασφένδου

• Φαράγγια: Σαμαριάς, Αγ. Ειρήνης, Αράδαινας, Γουβερνέτου, Θερίσσου, 

Ίμπρου (Χανίων), Άρβης, Ρούβα-Ζαρού, Αγιοφάραγγο (Ηρακλείου), 

Σαρακίνας, Πατσού, Κουρταλιώτη, Κοτσιφού (Ρεθύμνης), Νεκρών, Χα 

(Λασιθίου)

• Ποτάμια: Ταυρωνίτης, Κοιλιάρης, Μουσελάς (Χανίων), Κουρταλιώτης, 

Γεροπόταμος (Ρεθύμνης), Γιόφυρος, Αλμυρός, Γεροπόταμος, Αναποδιάρης 

(Ηρακλείου), Αποσελέμης, Ψωριάρης, Ξηροπόταμος (Λασιθίου)

• Υγροβιότοποι και λίμνες: λίμνη Κουρνά, λίμνη Αγιάς, Ταυρωνίτης, Μάλεμε, 

Καλύβες, Κοιλιάρης, Στύλος, Γεωργιούπολη (Χανίων), λίμνη Πρέβελη, 

εκβολή Γεροπόταμου (Ρεθύμνης), Αποσελέμης (Ηρακλείου), λίμνη 

Μπραμιανών, Ξερόκαμπος, Βάι, φράγμα Ορεινού (Λασιθίου)

• Παραλίες: τουριστικά ανεπτυγμένες (σε όλο το βόρειο τμήμα), μέτριας 

τουριστικής ανάπτυξης (στα ανατολικά, δυτικά και νότια παράλια, κυρίως για 

ντόπιους) και ανεκμετάλλευτες (στα νότια παράλια, δυσπρόσιτες ή έξοδοι 

φαραγγιών)

• Ευαίσθητα οικοσυστήματα: Γαύδος και Γαυδοπούλα, Ελαφονήσι,

Γραμβούσα (Ημερη), Διονυσάδες, Ντία, Σπιναλόγκα, Χρυσή (Γαϊδουρονήσι), 

Θοδωρού, Μεγάλο και Μικρό Παξιμάδι, Κουφονήσι

• Διατηρητέα φυσικά μνημεία: Δρυς Κορφών, Κρητικό Κεφαλάνθηρο 

(Καμάρες), Πλάτανος Βλάτους, Πλάτανος Αζωγυρών, Ελιά Βουβών

• Χλωρίδα: ελαιώνες, πορτοκαλεώνες, δάση (πεύκης, πρινοδάση, κυπαρίσσια, 

καστανιές, φυλλοβόλου δρυ, κουμαριές, φοινικιές), αρωματικά φυτά, 

ανδημικά λουλούδια

• Πανίδα: κρητικός αίγαγρος (κρι-κρι), αγριόγατος ντία, θαλασσοπούλια, 

αρπακτικά πτηνά (γυπαετοί, όρνια κλπ). Στο σημείο αυτό μπορούμε να
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αναφέρουμε και το μεγαλύτερο ενυδρείο της Ανατολικής Μεσογείου (‘ο 

θαλασσόκοσμος’) που βρίσκεται στις Γούβες.

4.3.1.2. Πολιτιστικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον

Από πλευράς πολιτισμικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η Κρήτη 

διαθέτει επίσης πολλές τοποθεσίες μυθολογικού, αρχαιολογικού, ιστορικού, 

θρησκευτικού, λαογραφικού, παραδοσιακού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, που 

συνοπτικά έχουν ως εξής:

• Τοποθεσίες μυθολογικού ενδιαφέροντος: Δεν είναι υπερβολή, ούτε απέχει 

της επιστημονικής αλήθειας, ότι τα βουνά της Κρήτης είναι το φυσικό 

σκηνικό της απαρχής της ελληνικής μυθολογίας. Μυθολογικά θέματα τα 

οποία αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης στην παγκόσμια λογοτεχνία και 

καλλιτεχνική δημιουργία, γεννήθηκαν ή έχουν το ανάλογο τους σε 

συγκεκριμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης. Σημαντικά παραδείγματα είναι: 

το Ιδαίο Άντρο, στο Οροπέδιο της Νίδας, το σημαντικότερο μυθολογικό 

σημείο της Κρήτης, όπου ανατράφηκε ο Δίας και λατρευόταν μέχρι και τον 6ο 

αιώνα μ.Χ. Το Δικταίο Άνδρο, στο Οροπέδιο Λασιθίου, σημαντικό 

λατρευτικό σπήλαιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία γεννήθηκε ο Δίας. Ο 

Λαβύρινθος, στα βόρεια της αρχαίας Γόρτυνας, που ταυτίζεται με το μυθικό 

σπήλαιο - κατοικία του Μινώταυρου. Η Τάρρα, στην έξοδο του φαραγγιού 

της Σαμαριάς όπου ο μύθος θέλει να συναντά ο Απόλλωνας την Ακακαλλίδα, 

κόρη του Μίνωα και από την ερωτική τους συνεύρεση γεννήθηκαν ο 

Φυλακίδης και ο Φίλανδρος. Η Άπτερα όπου έγινε ο μουσικός αγώνας 

ανάμεσα στις Μούσες και τις Σειρήνες, οι οποίες αφού ηττήθηκαν μάδησαν 

τα φτερά τους από την λύπη τους και έπεσαν στην θάλασσα. Οι ‘άπτερες’ 

αυτές Σειρήνες μεταμορφώθηκαν στα σημερινά Λευκονήσια στην είσοδο του 

λιμανιού της Σούδας και η πόλη ονομάσθηκε Άπτερα. Αυτά είναι ορισμένα 

μόνον παραδείγματα του μυθολογικού υπόβαθρου της Κρήτης. Αναρίθμητες 

είναι οι τοπικές μυθολογικές αναφορές σε παραλλαγές όλων των μύθων, 

γεγονός που αποδεικνύει τον τρόπο που το μυθικό στοιχείο έχει μπολιάσει το 

πολιτισμικό περιβάλλον του νησιού.
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• Αρχαιολογικοί χώροι: Σε ολόκληρη την Κρήτη συναντά κανείς μνημεία των 

πόλεων που ήκμασαν πριν από 4.000 χρόνια. Παγκοσμίως γνωστός ο 

Μινωικός πολιτισμός άφησε τη σφραγίδα του σε πληθώρα από σημαντικά 

μνημεία, πόλεις και ανάκτορα που οι ανασκαφικές έρευνες φέρνουν διαρκώς 

στην επιφάνεια. Οι μεγαλύτερες και οι πιο σημαντικές Μινωικές πόλεις 

βρισκόταν σχεδόν πάντα σε επαφή με τη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πυκνότητα στην ανατολική Κρήτη. Οι πιο 

σημαντικές είναι: Κνωσός, Φαιστός, Μάλλια, Ζάκρος, Γουρνιά, Ζώμινθος, 

Ιερά Κορυφής, Τύλισσος, Σπιναλόγκα, φρούριο Λ.Ηρακλείου - Κούλες, 

σπήλαιο Ψυχρού κλπ

• Μοναστήρια - εκκλησίες: Η ιστορία της Κρήτης, ήδη από την αρχαιότητα 

είναι συνδεδεμένη με τη θρησκευτική ζωή και κατά τους νεότερους χρόνους 

με τη χριστιανική πίστη. Εκφράσεις της αποτελούν τα μοναστήρια και οι 

εκκλησίες που κοσμούν σήμερα με την αρχιτεκτονική τους και την ιστορική 

τους σημασία κάθε γωνιά της Κρήτης και αποτελούν αναμφίβολα σημαντικά 

τουριστικά θέλγητρα. Ορισμένα από αυτά είναι: Μ. Βιδιανής, Μ. Τοπλού, Μ. 

Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλί, Μ. Αγίας Ειρήνης, Μ. Καλυβιανής, 

βυζαντινές και βενετικές εκκλησίες, ξωκλήσια σε όλη την ύπαιθρο.

• Κάστρα - Οχυρώσεις: Στο σύνολο του νησιού, τόσο στα παράλια όσο και 

στην ενδοχώρα, κυριαρχούν οχυρώσεις και κάστρα τα οποία συνθέτουν ένα 

ποικιλόμορφο και αξιόλογο πολιτιστικό απόθεμα. Υπό την κυριαρχία των 

Αράβων και των Βενετών για περισσότερα από εξακόσια χρόνια, η Κρήτη 

παρουσιάζει έντονα τα στοιχεία των περιόδων κυριαρχίας και είναι πλούσια 

σε οχυρωματικά έργα μεγάλης ή μικρότερης εμβέλειας, ανάλογα με τη 

στρατηγική σημασία της κάθε τοποθεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη 

της πλειοψηφίας των οχυρωματικών έργων τοποθετείται στην περίοδο της 

Αραβοκρατίας και της Βυζαντινής περιόδου, ενώ αποπερατώνονται ή 

εμπλουτίζονται με νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της 

Βενετοκρατίας. Τα κάστρα χτίστηκαν σε σημεία κλειδιά από άποψη 

οχύρωσης και προφύλαξης με άμεση συνέπεια τα σημαντικότερα από αυτά να 

βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κάστρων και 

οχυρώσεων εντοπίζεται στους νομούς Χανίων και Λασιθίου λόγω της 

«περιφερειακής» και ευάλωτης γεωγραφικής τους θέσης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
68



TO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

• Τοποθεσίες ειδικού ενδιαφέροντος: Αρκάδι, Σφακιά, Μελιδόνι, Θέρισσο, 

Αγιοφάραγγο, Σητεία (γενέτειρα Κορνάρου) κλπ

• Μουσεία: Αρχαιολογικά μουσεία Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου 

Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Ιστορικό μουσείο Κρήτης, Μουσείο 

Κρητικής Εθνολογίας, Λαογραφικά μουσεία και Συλλογές κλπ.

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις: Κύρβεια (Ιεράπετρα), Κορνάρεια (Σητεία), 

Υιακύνθεια (Ανώγεια), Μουσικός Αύγουστος (Ηράκλειο), Αναγεννησιακό 

φεστιβάλ (Ρέθυμνο)

• Πολιτιστικές διαδρομές: Δρόμοι Παραδοσιακής Υφαντικής (Ρέθυμνο), 

Δρόμοι Κρασιού (Αρχάνες), Πολιτιστικές διαδρομές Ν. Ηρακλείου και Επ. 

Σητείας, Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 κλπ

• Ήθη και έθιμα: Παραδοσιακός κρητικός γάμος, θρησκευτικά πανηγύρια, 

πολυάριθμοι τοπικοί σύλλογοι

• Μουσική και χορός: Κρητικοί χοροί και μουσική (ανθούν μέχρι σήμερα 

παρά την ερήμωση της υπαίθρου), παραδοσιακά όργανα (κρητική λύρα και 

λαγούτο) Παραδοσιακά επαγγέλματα: χειροτεχνία και οικοτεχνία (υφαντική, 

πλεκτική, κεραμική, ξυλογλυπτική κλπ), φθίνοντα επαγγέλματα συναφή με τη 

παραδοσιακή γεωργία (χαλκουργός, σαμαροποιός, πεταλωτής, μαχαιροποιός)

• Κρητική διατροφή και κουζίνα: Πλήθος τοπικών εδεσμάτων (μέλι, 

τυροκομικά, ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά) και συνταγών, γνωστών 

παγκοσμίως και προωθούμενων και εκτός Κρήτης

4.3.2. Τουριστικές Υπηρεσίες

4.3.2.1. Τουριστικά καταλύματα

Σε σύνολο Ελλάδας η Περιφέρεια Κρήτης έρχεται δεύτερη σε αριθμό 

ξενοδοχείων (1.278 μονάδες λειτουργούσαν το 2000, ήτοι το 16% του συνόλου των 

ελληνικών ξενοδοχείων) και πρώτη σε αριθμό ξενοδοχείων πολυτελείας 

(συγκεντρώνει το 27% του συνολικού αριθμού των ξενοδοχείων πολυτελείας της 

χώρας). Παρόλα αυτά, η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει μόλις το 3,8% του συνολικού 

αριθμού ξενοδοχειακών μονάδων σε επίπεδο Περιφέρειας και το 13,8% του 

αντίστοιχου αριθμού κλινών. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των καταλυμάτων
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της νήσου, καταλαμβάνουν τα επιπλωμένα διαμερίσματα (περίπου 30% επί του 

συνόλου των καταλυμάτων) τα Γ’ (27%) και τα Β’ (18,8%) κατηγορίας.

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΕΠ (2001), η Κρήτη εμφανίζει υψηλότερα 

ποσοστά επιπλωμένων διαμερισμάτων (studios) σε σχέση με άλλες περιφέρειες στην 

Ελλάδα, διότι ο συγκεκριμένος τύπος -επιπλωμένα διαμερίσματα- έχει εμφανιστεί 

στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και αποτελεί μια πιο σύγχρονη μορφή 

ξενοδοχειακού καταλύματος. Είναι λοιπόν φυσικό περιοχές με μεγάλη τουριστική 

κίνηση όπως η Κρήτη να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και να περιλαμβάνουν 

στην υποδομή τους και τέτοιου είδους ξενοδοχειακά καταλύματα.

Τέλος, τα αγροτουριστικά καταλύματα, που αναπτύσσονται τα τελευταία 

χρόνια, είναι εγκατεστημένα σε οικισμούς της ενδοχώρας, κυρίως στη δυτική μεριά 

του νησιού και πολύ λίγα από τα καταγεγραμμένα λειτουργούν πραγματικά, αφού 

μεγάλος αριθμός αυτών των μονάδων χρησιμοποιήθηκαν τελικά ως κατοικίες.

4.3.2.2. Ειδικές τουριστικές υποδομές

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται οι υποδομές:

• Θαλάσσιου τουρισμού (μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, τουριστικά 

αγκυροβόλια).

• Συνεδριακού τουρισμού.

• Ορεινού τουρισμού (ορειβατικά καταφύγια, χιονοδρομικά κέντρα).

• Ειδικών μορφών τουρισμού (ανεμοπτερισμός, κυνηγετικός, ιππικός, 

σπηλαιολογικός, αναρριχητικός).

• Αθλητικού τουρισμού (αθλητικές υποδομές, γήπεδα γκολφ).

• Τουρισμός υγείας (Κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αιμοκάθαρσης).

Η καταγραφή των παραπάνω ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων έχει 

σημασία από την άποψη των προοπτικών που δημιουργούν για τουριστική ανάπτυξη. 

Πρόκειται για ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες, αφενός δεν είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένες στην Κρήτη (υπάρχουν διαφοροποιήσεις βέβαια ανά τομέα) αφετέρου 

δεν είναι εύκολο να αναπτυχθούν λόγω του ότι απευθύνονται σε κατηγορίες 

πληθυσμού με ειδικά ενδιαφέροντα ή υψηλό εισόδημα. Συγκεκριμένα, οι ειδικές
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μορφές τουρισμού που εξυπηρετούν οι παραπάνω υποδομές - εγκαταστάσεις 

μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

• τουρισμός σκαφών αναψυχής

• τουρισμός συνεδρίων

• τουρισμός δραστηριοτήτων στη φύση

• τουρισμός υγείας και άθλησης

Οι δύο πρώτες κατηγορίες θεωρούνται ως οι πλέον προσοδοφόρες καθώς 

προσελκύουν υψηλής εισοδηματικής στάθμης τουρίστες. Το ίδιο ισχύει και με τον 

τουρισμό υγείας και άθλησης, ιδιαίτερα με τις προοπτικές που διανοίγονται μετά λαι 

την διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 2004. Η τρίτη κατηγορία τουρισμού προσελκύει 

τουρίστες μεσαίας εισοδηματικής στάθμης που δεν απαιτούν υψηλών προδιαγραφών 

τουριστικές υποδομές. Το εισόδημα που δημιουργείται δεν είναι, συγκριτικά, υψηλό, 

ωστόσο η σημασία τους έγκειται στην ίδια την χωρική τους συγκέντρωση: σε 

απομακρυσμένες περιοχές της ενδοχώρας, όπου ο τουρισμός δύσκολα φτάνει. Το 

είδος του τουρισμού αυτού σε συνδυασμό με τον αγροτικό τομέα μπορεί να δώσει 

πνοή στη φθίνουσα οικονομική-κοινωνική ζωή της υπαίθρου.

Σε όλες ωστόσο τις παραπάνω περιπτώσεις οι υφιστάμενες υποδομές 

βρίσκονται σε αρχικό στάδιο στην Κρήτη και στερούνται επάρκειας και ποιότητας. 

Δεν αποτελούν μέρος ενός οργανωμένου συστήματος υποδομών αλλά παραμένουν 

ασύνδετες χωρικά και λειτουργικά.

Στην Κρήτη, όπως αναφέρει η Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κρήτης, λειτουργούν 10 κρατικές μαρίνες και 2 ιδιωτικές, 24 λιμενικά έργα μικρής 

κλίμακας και 18 επιπλέον φυσικά λιμάνια. Όλα σχεδόν χρειάζονται βελτιώσεις και 

προσθήκες, για λόγους λειτουργικότητας, αλλά και ασφάλειας. Σύμφωνα με την ίδια 

πηγή, η Ελλάδα, αν και διοργανώνει ικανοποιητικό αριθμό συνεδρίων ετησίως, 

δέχεται κάτω του 1% της πανευρωπαϊκής αγοράς, εξαιτίας τόσο της μικρής 

δυναμικότητας των μονάδων της, όσο και της μη ύπαρξης απευθείας 

προγραμματισμένων πτήσεων από τα περισσότερα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Η 

Κρήτη συγκεντρώνει το 1/3 των μονάδων που διαθέτουν κατάλληλες υποδομές και 

ευρίσκεται πανελλαδικά στη 2η θέση, μετά την Αθήνα.

Στην Κρήτη λειτουργούν επίσης 16 τουριστικά καταφύγια, σχεδόν 

ισοκατανεμημένα στους τέσσερις νομούς. Αυτά παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες
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οργάνωσης και λειτουργίας, εξοπλισμού και συντήρησης εγκαταστάσεων και τελικά 

και ασφάλειας. Υπάρχουν επίσης 7 ορεινά καταφύγια, 6 στη δυτική πλευρά (Λευκά 

όρη και Ψηλορείτης) και 1 στην ανατολική, με δυναμικότητα κυμαινόμενη ανάμεσα 

σε 15 και 50 άτομα. Ακόμη υπάρχουν πολλές πεζοπορικές και ορειβατικές 

διαδρομές, σε περιοχές εξαιρετικής ομορφιάς, χωρίς όμως ενιαίο σύστημα σήμανσης 

(ή και χωρίς καθόλου σήμανση), με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι 

Ε4. Οι κατηγορίες των αεραθλημάτων και του ιππικού και κυνηγετικού τουρισμού, 

έχουν ελάχιστη διάδοση και οι πρωτοβουλίες είναι σχεδόν μοναδικές και σε ιδιωτική 

βάση.

Τέλος, οι υπάρχουσες ιδιωτικές υποδομές υγείας σε τομείς όπως της 

αιμοκάθαρσης, της οφθαλμολογίας, της ογκολογίας (εμβόλιο κατά του καρκίνου) και 

της θαλασσοθεραπείας, μπορούν εάν αξιοποιηθούν και προβληθούν επαρκώς, κάτι το 

οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, να υποστηρίξουν σχετικές μορφές τουρισμού στο 

μέλλον.

4.3.2.3. Λοιπές τουριστικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα τουριστικά γραφεία - πρακτορεία, οι 

επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής και οι επιχειρήσεις πώλησης τουριστικών ειδών. 

Συνοπτικά αυτά έχουν ως εξής:

• Αναλογικά με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας και κάθε νομού 

χωριστά, ο αριθμός των τουριστικών γραφείων και πρακτορείων, που 

λειτουργούν κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός: 85 επιχειρήσεις λειτουργούν 

στο Νομό Ηρακλείου, 35 στο Νομό Χανίων, 21 στο Νομό Ρεθύμνης και 11 

στο Νομό Λασιθίου. Το 87,03% αυτών είναι συγκεντρωμένο στις τέσσερις 

έδρες των νομών. Εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Ηρακλείου που 

κατέχει το 52% του συνόλου των τουριστικών πρακτορείων που λειτουργούν 

στην Κρήτη, γεγονός που φανερώνει το ρόλο του ως βασική πύλη εισόδου 

τουριστών στο νησί, από όπου και διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των 

τουριστικών ροών στους υπόλοιπους νομούς. Αμέσως μετά έρχεται η πόλη 

των Χανίων, με μερίδιο 20% του συνόλου των πρακτορείων του νησιού, 

γεγονός που και εδώ οφείλεται στην ύπαρξη αεροδρομίου στην πόλη. Τα 

τουριστικά γραφεία που λειτουργούν στους μικρότερους οικισμούς της 

Κρήτης είναι, στην πλειοψηφία τους, παραρτήματα μεγάλων επιχειρήσεων
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που έχουν έδρα στις πρωτεύουσες των νομών. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

γίνει ιδιαίτερη μνεία στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των τοπικών 

τουριστικών γραφείων και μεγάλων πρακτορείων του εξωτερικού (TOUR 

OPERATORS). Τα τελευταία, κατά κοινή ομολογία, διακινούν και 

καθορίζουν την τουριστική κίνηση σε τέτοιο βαθμό που ελαχιστοποιούν την 

επιρροή των τοπικών γραφείων και πρακτορείων και περιορίζουν αισθητά το 

ρόλο τους σε σχέση με την τουριστική πολιτική που αποφασίζουν να 

ασκήσουν κάθε φορά.

• Οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής και οι επιχειρήσεις πώλησης 

τουριστικών ειδών: ο προσδιορισμός του είδους αυτού των επιχειρήσεων 

είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία καθώς προκύπτουν κάποιες 

αντικειμενικές δυσκολίες και σχετίζονται με την μη ενιαία καταγραφή τους 

αλλά και την μη αμιγής τουριστική τους λειτουργία. Καταστήματα 

τουριστικών ειδών, εστιατόρια, παντοπωλεία, κέντρα διασκέδασης 

συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους περιαστικούς - 

τουριστικούς οικισμούς (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, 

Χερσόνησος, Μάλια, Ιταλίδα, Γάζι, Αγία Πελαγία, Μπαλί, Ελούντα, Σητεία, 

Ιεράπετρα, Κολυμπάρι, Πλακιά, κ.λπ.). Σε όλους τους οικισμούς που 

καταγράφεται τουριστική κίνηση λειτουργούνκατά την καλοκαιρινή περίοδο 

καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών (χάρτες, κάρτες, είδη ρουχισμού) ή 

και τοπικών προϊόντων (υφαντά, πήλινα, εδέσματα).

4.3.3. Τουριστικές Μεταφορές

4.3.3.1. Αεροπορικές

Στην Κρήτη λειτουργούν τρεις διεθνείς αερολιμένες:

• Αερολιμένας «Νίκος Καζαντζάκης», Νομού Ηρακλείου (μήκος διαδρόμου 

2.680μ.). Βρίσκεται 4,8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, σε 

παραθαλάσσιο χώρο και είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κρήτης από 

άποψη επιβατικής κίνησης και εγκαταστάσεων. Πρόκειται για διεθνή 

αερολιμένα που εξυπηρετεί επιβατική κίνηση της τάξης των 3,5 εκ. επιβατών 

ετησίως και σε εθνικό επίπεδο έρχεται δεύτερο σε κίνηση και πρώτο σε
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κίνηση επιβατών με πτήσεις charter. Η οδική του προσπέλαση είναι εύκολη 

και οι εγκαταστάσεις ικανοποιητικές, ιδιαίτερα μετά από τον πρόσφατο 

εκσυγχρονισμό του. Παρόλα αυτά, τις περιόδους αιχμής όπου οι αφίξεις και 

αναχωρήσεις πτήσεων charters είναι συνεχείς, παρουσιάζεται συνωστισμός 

και μεγάλη δυσκολία στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Το σπουδαιότερο 

όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αερολιμένας αφορά δυσκολίες 

λειτουργίας κατά τις περιόδους νοτίων ανέμων (οι οποίοι είναι συχνοί στην 

Κρήτη) και τις οχλήσεις (ηχορύπανση) που προκαλεί, λόγω της γειτνίασης του 

αεροδρομίου με την πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού αλλά 

και του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος η πλέον επικρατούσα, σήμερα, λύση είναι η κατασκευή του 

«λοξού διαδρόμου» με επέκταση στη θαλάσσια και στη χερσαία περιοχή και 

με συνολικό μήκος 3.500μ. για την όποια λύση εκφράζονται σοβαρές 

επιφυλάξεις. Σημειώνεται επίσης ότι για το μέγεθος και τη σημασία του 

αεροδρομίου του Ηρακλείου, υστερεί σε επίπεδο υποστηρικτικών - 

συμπληρωματικών υπηρεσιών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δεν 

λειτουργεί στο χώρο του παράρτημα ταχυδρομείου, γραφείο ενημέρωσης του 

EOT και ιατρείο για περιπτώσεις ανάγκης.

• Αερολιμένας Χανιών (μήκος διαδρόμου 3.350μ.). Βρίσκεται σε απόσταση 

περίπου 14 χλμ. από την πόλη των Χανίων, σε περιοχή σχετικά 

αραιοκατοικημένη. Εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους και τους επισκέπτες 

της Δυτικής Κρήτης. Είναι διεθνές και η κίνησή του αυξάνεται το καλοκαίρι 

λόγω των ναυλωμένων πτήσεων charter από το εξωτερικό. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις του δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 

που προκύπτουν. Επιπλέον, έχει δύσκολη προσπέλαση, διότι ο συνδετήριος 

δρόμος διέρχεται από σύμπλεγμα οικισμών του Δήμου Ακρωτηρίου.

• Αερολιμένας Σητείας Ν. Λασιθίου (μήκος διαδρόμου 700μ.). Βρίσκεται σε 

μικρή απόσταση από την πόλη της Σητείας και υπάρχει εύκολη πρόσβαση 

προς αυτό.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των αεροδρομίων και το επίπεδο των υποδομών 

τους η εξάρτηση της εναέριας σύνδεσης του νησιού από ξένες αεροπορικές εταιρείες 

(κυρίως σε ότι αφορά την μεταφορά επισκεπτών με πτήσεις charter) είναι ένα πολύ
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σημαντικό θέμα με απρόβλεπτες συνέπειες σε περιπτώσεις τουριστικής ύφεσης ή 

άλλων προβλημάτων καθότι ο έλεγχος της ροής των επισκεπτών βρίσκεται σε «ξένα 

χέρια».

Οι πιέσεις για τη δημιουργία τόσον αερολιμένων σε ένα μικρό σχετικά χώρο 

(Περιφέρεια Κρήτης) οφείλονται:

• στο κακής ποιότητας οδικό δίκτυο που δυσχεραίνει την πρόσβαση σε 

ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισμούς,

• στις πιέσεις των Tour Operators που επιθυμούν να μειώσουν το δυνατό 

περισσότερο τις αποστάσεις των μετακινήσεων,

• στη διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των τουριστών συγκεντρώνεται σε περιοχές 

όπου υπάρχουν μαζικές υποδομές και εξυπηρετήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις εταιρίες αερομεταφορών, εκτός από την Ολυμπιακή 

Αεροπορία, στην Κρήτη δραστηριοποιείται και η ιδιωτική εταιρία Aegean Airlines. 

Και οι δύο μαζί εξασφαλίζουν τη αεροπορική σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη 

Ελλάδα και καλύπτουν πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες. Επιπλέον, πολύ μεγάλο 

αριθμό πτήσεων πραγματοποιούν ξένες αεροπορικές εταιρίες από και προς διάφορες 

χώρες της Ευρώπης κυρίως. Αξίζει να αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός πτήσεων 

Charters που ναυλώνονται με προορισμό τη Κρήτη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 

μήνες.

4.3.3.2. Ακτοπλοϊκές - θαλάσσιες

Η Κρήτη συνδέεται ακτοπλοϊκά με την υπόλοιπη Ελλάδα (Πειραιάς, 

Κυκλάδες Δωδεκάνησα και Πελοπόννησος) με επτά εμπορικά και επιβατικά λιμάνια 

(Ηρακλείου, Σούδας, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Κισσάμου). Τα λιμάνια 

Ηρακλείου, Σούδας και Ρεθύμνου έχουν την μεγαλύτερη κίνηση σε επιβάτες, 

εμπορεύματα και οχήματα και από αυτά οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν 

το 80% περίπου του θαλάσσιου μεταφορικού έργου του νησιού. Τα υπόλοιπα λιμάνια 

εξυπηρετούν τα επιβατηγό κυρίως πλοία.

Εκτός από τα παραπάνω, σε όλη την Περιφέρεια υπάρχουν αρκετά λιμάνια 

μικρού ή μεσαίου μεγέθους (Σφακίων, Ιεράπετρας, Γαύδου, Σούγιας, Α. Γαλήνης,

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξα, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
75



κ.λπ.)· τα οποία χρησιμοποιούνταν για μικρότερες εμπορικές κινήσεις ή λειτουργούν 

ως ιχθυόσκαλες, αλιευτικά καταφύγια και μαρίνες.

Κάθε νομός εξυπηρετείται από διαφορετική ναυτιλιακή εταιρία:

• Μινωικές Γραμμές στο Ν. Ηρακλείου

• L.A.N.E στον Άγιο Νικόλαο, Ν. Λασιθίου

• ΑΝΕΚ Lines στο Ν. Ρεθύμνου

• ΑΝΕΝ Lines στο Ν. Χανίων

Όλες πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά δρομολόγια από και προς την 

Αθήνα ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνουν τις διασυνδέσεις με μικρότερα 

νησιά του Αιγαίου και άλλους προορισμούς στην Πελοπόννησο.

Εκτός από τις παραπάνω μεγάλης δυναμικότητας εταιρίες, σε κάθε νομό 

λειτουργούν και άλλες μικρότερες, τοπικές εταιρίες θαλάσσιου τουρισμού και 

μεμονωμένα σκάφη που πραγματοποιούν δρομολόγια μόνο κατά τους τουριστικούς 

μήνες από τουριστικά λιμάνια της Κρήτης προς γειτονικές παραλίες και νησιά της 

Κρήτης. Κατά κοινή διαπίστωση η σημασία των εταιριών αυτών είναι μεγάλη, 

καθώς, εκτός από τα οφέλη που δημιουργούνται από την αύξηση της απασχόλησης 

του ντόπιου πληθυσμού (έστω και εποχιακή), δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες 

να γνωρίσουν όμορφες περιοχές της Κρήτης που δεν προσεγγίζονται παρά μόνο από 

τη θάλασσα. Καταγράφεται ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις υστέρηση σε επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών και συγκεκριμένα έλλειψη υγιεινής και καθαριότητας εντός του 

χώρου των πλοίων και αυξημένη, σε κάποιες περιπτώσεις, επικινδυνότητα πλεύσης, 

λόγω της μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας σε σχέση με τον αριθμό των 

επιβαινόντων.

4.3.3.3. Χερσαίες - οδικές

Οι οδικές συγκοινωνίες, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του τουρισμού, 

εμφανίζουν πολλές ελλείψεις. Η εξυπηρέτηση γίνεται με αστικά και υπεραστικά 

λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κρήτης (προήλθε από συνένωση των προϋπαρχόντων ΚΤΕΛ 

Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης).

Τα δρομολόγια που υπάρχουν συνδέουν τους βασικούς οικισμούς μεταξύ 

τους και κατά την τουριστική περίοδο αυξάνονται σε συχνότητα και ποικιλία
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διαδρομών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις μεγαλύτερες ανάγκες μετακίνησης. 

Παρόλα αυτά, η ανεπάρκεια των συγκοινωνιών παραμένει μεγάλη ενώ επιτείνεται 

και από σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα που είναι:

• Η ελλιπής διασύνδεση μεταξύ των οικισμών, με αποτέλεσμα, στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, για να μπορέσει να φθάσει ο επισκέπτης στον 

προορισμό του πρέπει να αλλάξει δύο, τρία ή και περισσότερα λεωφορεία, 

σπαταλώντας περιττό χρόνο, ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα και 

αυξάνοντας την ταλαιπωρία του.

• Η ανυπαρξία συγκοινωνιακής διασύνδεσης πολλών οικισμών, ακόμα και 

τουριστικών προορισμών, που για να τους επισκεφθεί κανείς πρέπει να 

χρησιμοποιήσει ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα και η ανεπάρκεια των οδικών συγκοινωνιών, 

που αναπτύχθηκε παραπάνω, καθώς και το μικρό σχετικά μέγεθος της Κρήτης έχουν 

ως αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση από τουρίστες ιδιωτικών 

(ενοικιαζόμενων) μέσων μετακίνησης. Έτσι σήμερα στο νησί λειτουργούν 544 

γραφεία ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων και 137 γραφεία ενοικίασης μηχανών. 

Ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων, εκτός από τις θετικές 

συνέπειες (της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αύξησης της 

επιχειρηματικότητας), ενέχει και αρνητικές παραμέτρους όπως η ρύπανση, η 

αυξημένη επικινδυνότητα στους δρόμους, κ.α.

4.3.4. Τουριστική Πληροφόρηση και Προβολή

4.3.4.1. Κέντρα παροχής τουριστικών πληροφοριών και υπηρεσιών

Το ζήτημα της παροχής πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος και της 

ελλιπούς ενημέρωσης στην Κρήτη είναι γενικότερο και οφείλεται τόσο στην έλλειψη 

συντονισμένων ενεργειών από μέρους των αρμόδιων φορέων, όσο και στην 

ανεπάρκεια των υποδομών πληροφόρησης κι εξυπηρέτησης των τουριστών.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πουθενά στην Κρήτη σήμερα δεν 

λειτουργούν επίσημα από τον EOT γραφεία παροχής πληροφόρησης και υπηρεσιών. 

Τα τρία κέντρα πληροφόρησης που λειτουργούσαν παλαιότερα, (2 στο Ηράκλειο και
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1 στον Άγιο Νικόλαο) έχουν κλείσει, γεγονός αδιανόητο για τουριστικά ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, όπως η Κρήτη. Τα μόνα που λειτουργούν είναι με πρωτοβουλία των 

κατά τόπους τοπικών αρχών (Δήμοι, νομαρχίες και δημοτικές επιχειρήσεις με σχετικό 

αντικείμενο). Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα κέντρα πληροφόρησης:

• Σητείας (Δήμος Σητείας)

• Ελούντας (Κοινοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ελούντας)

• Αγίου Νικολάου (Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου

Αγίου Νικολάου)

• Παλαιόχωρας (Δήμος Πελεκάνου)

• Χερσονήσου (Δήμος Χερσονήσου)

Τα περισσότερα ωστόσο από αυτά, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες να 

καλύψουν το κενό της παροχής πληροφόρησης, δεν λειτουργούν ολόκληρη την 

τουριστική περίοδο, ενώ το ωράριο λειτουργίας τους δεν είναι προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των τουριστών αλλά ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του δημοσίου.

4.3.4.2. Θεσμοθετημένα Σχέδια προβολής (Marketing Plans) για την Κρήτη

Οι πολλαπλές και αλυσιδωτές επιδράσεις που ασκεί ο τουρισμός και ο 

πολυδιάστατος χαρακτήρας του, έχουν ως συνέπεια την εμπλοκή πολλών και 

διαφορετικών παραγόντων και φορέων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε 

επίπεδο εφαρμογής-υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής προβολής.

Αν και η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς 

προορισμούς, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, το θέμα της προβολής δεν τέθηκε 

ποτέ ως πρώτης προτεραιότητας, ούτε αποτέλεσε αντικείμενο σχεδιασμού και 

συγκροτημένης στρατηγικής, αλλά μεμονωμένων και αποσπασματικών ενεργειών.

Στην περιφέρεια Κρήτης έχει εκπονηθεί (για λογαριασμό της Εταιρείας 

Τουρισμού Κρήτης) μόνο ένα marketing plan για την προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος. Στη μελέτη αυτή γίνεται παρουσίαση του προγράμματος διαφημιστικής 

προβολής της Κρήτης στη Βρετανία και τις Σκανδιναβικές χώρες (καταχωρήσεις στον 

τύπο), με στόχο την ανάδειξη της ως κατάλληλη περιφέρεια και προορισμό διακοπών 

για όλο το χρόνο.
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Σε επίπεδο νομού, τα marketing plans που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία 

χρόνια αφορούν τις 4 νομαρχίες της Κρήτης (marketing plans των Ν.Ε.Τ.Π.).

Τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν ουσιαστικά marketing plans, με δεδομένο ότι 

κυρίως παρουσιάζουν το πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής του κάθε νομού, 

δηλαδή τις ενέργειες που πρόκειται να υλοποιήσουν οι Ν.Ε.Τ.Π.13 σε χρονικό 

ορίζοντα ενός έτους και τον προϋπολογισμό κόστους.

Κατά κύριο λόγο αποτελούν μια απλή παράθεση των εκθέσεων στις οποίες θα 

συμμετέχουν, των εντύπων που θα εκδοθούν, κλπ, και προϋπολογίζεται το κόστος 

υλοποίησης των δράσεων αυτών, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο 

σχεδιασμού του προγράμματος (ποιοι παράγοντες λήφθηκαν υπόψη για να επιλεγούν 

οι συγκεκριμένες δράσεις), καθώς και στα αποτελέσματα από τις δράσεις του 

προηγούμενου έτους.

Οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης είναι 

αρκετοί τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. ΕΙ αδυναμία τους όμως να 

συνεργαστούν και να δράσουν συντονισμένα και συλλογικά, έχει επιφέρει αρνητικές 

συνέπειες μεταξύ των οποίων είναι και η αποσπασματική και χωρίς αποτέλεσμα 

τουριστική προβολή της Κρήτης, γεγονός που δρα περιοριστικά ως προς την 

περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη.

Οι διαμορφούμενες όμως τάσεις στον διεθνή τουρισμό και η σημασία του 

τομέα στην οικονομία του νησιού, τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

θέμα της τουριστικής προβολής. Η προώθηση της Κρήτης ως τόπος διακοπών 

πραγματοποιείτο μέχρι πρότινος αποσπασματικά, χωρίς μεθοδικότητα και 

συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων του τουρισμού (ΝΕΤΠ, ΟΤΑ, 

Επιχειρηματίες). Κατά συνέπεια η εκπόνηση Marketing Plan για την Περιφέρεια 

Κρήτης θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους της Γενικής 

Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης. Η ανάγκη που έρχεται να καλύψει ένα τέτοιο 

σχέδιο είναι : η ολοκληρωμένη και ενιαία προβολή της Κρήτης εξυπηρετώντας 

ταυτόχρονα τους στόχους της Περιφέρειας για διαφοροποίηση και αύξηση της 

ζήτησης του τουριστικού προϊόντος, επέκταση της τουριστικής περιόδου, ποιοτική 

αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ειδικότερα, σκοπός του υιοθετημένου σχεδίου Προβολής της Κρητης 

(Marketing Plan) είναι: να θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα σχεδιαστούν και θα
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εφαρμοστούν δραστηριότητες προβολής, οι οποίες θα αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα άρα και τη θέση της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού: α) σε 

εθνικό επίπεδο, β) στο εσωτερικό της Ε.Ε. και γ) στο χώρο εκτός της Ε.Ε. Ο στόχος 

του σχεδίου δράσης είναι να υποδείξει το πώς (μέσα, πρακτικές, πόροι) η Περιφέρεια 

μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες / ευκαιρίες ώστε να καταστεί περισσότερο 

ανταγωνιστική σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα το 

Marketing Plan της Περιφέρειας οφείλει να εντοπίσει, να αξιολογήσει και 

συνακόλουθα να παρέχει σε συνεχή βάση ένα πολύτιμο απόθεμα πληροφοριών, 

προκειμένου να υποστηρίζει αποφάσεις μείζονος σημασίας της περιφερειακής 

τουριστικής πολιτικής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον.

Προκειμένου λοιπόν το Marketing Plan να επιφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα 

πρέπει πρωτίστως και χωρίς επιφύλαξη η Κρήτη να ειδωθεί ως «ενιαία τουριστική 

επιχειρησιακή οντότητα». Η ερμηνεία αυτής της διαπίστωσης συνίσταται στο ότι ο 

κάθε επισκέπτης δεν καταναλώνει ένα μόνο συγκεκριμένο προϊόν. Αντίθετα για την 

κάλυψη των αναγκών του (διαμονή, εστίαση, αναψυχή, άθληση, επαφή με πολιτισμό 

κ.α.) απαιτεί ένα ευρύ πλέγμα προϊόντων, υπηρεσιών, τουριστικών υποδομών, 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια ισχυροποιείται 

σταδιακά η άποψη και γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτό ότι «το τουριστικό 

προϊόν» που πωλείται και αγοράζεται από τον τουρίστα καταναλωτή, δεν είναι τα 

επιμέρους προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα ζητήσει στη διάρκεια του ταξιδιού και 

της παραμονής του αλλά αντίθετα, είναι η περιοχή την οποία επισκέπτεται.

Συνεπώς στο πλαίσιο αυτό απαιτείται/ επιβάλλεται η αντιμετώπιση της 

Κρήτης ως ένα ενιαίος τουριστικός προορισμός. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο 

Τουριστικού Μάρκετινγκ της Περιφέρειας πρέπει να διερευνήσει και να αποδώσει 

συνθετικά τα στοιχεία και τη δομή της συνολικής τουριστικής εικόνας της Κρήτης.

Το Μάρκετινγκ Πλαν προκειμένου να προβάλει την Κρήτη σαν ενιαίο 

προορισμό που δεν έχει να προσφέρει μόνον ήλιο και θάλασσα αλλά και πλήθος 

άλλων μοναδικών στοιχείων που παραμένουν άγνωστα αλλά είναι ικανά να 

ενεργοποιήσουν και να προσελκύσουν επισκέπτες, στηρίζεται στις εξής 

κατευθύνσεις:

• Γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα,

• Ολυμπιακοί Αγώνες
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• Φυσικό περιβάλλον,

• Τοπική - πολιτιστική ταυτότητα,

• Αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας,

• Κρητική φιλοξενία και παραδόσεις.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το Marketing Plan επικεντρώνεται 

στην προβολή των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, ή και αυτών που θα είναι 

διαθέσιμα στο άμεσο χρονικό ορίζοντα14.

4.4. Εξωτερικοί Παράγοντες που συμβάλλουν στην Ολοκλήρωση του

Τουριστικού Συστήματος της Κρήτης

Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, το τουριστικό σύστημα μιας περιοχής 

ολοκληρώνεται και επηρεάζεται, τόσο από τις βασικές συνιστώσες που το 

διαμορφώνουν (τουριστικού πόροι, τουριστικές υπηρεσίες, μεταφορές, προβολή, 

πληροφόρηση), όσο και από μία σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι δεν έχουν 

τουριστικό χαρακτήρα, ωστόσο έμμεσα τον επηρεάζουν. Για την περίπτωση της 

Κρήτης σημαντική επίδραση στην τουριστική ανάπτυξη της Νήσου, έχουν μια σειρά 

από πολιτικές που αφορούν το σχεδίασμά και προγραμματισμό των υποδομών, αλλά 

και το χωρικό σχεδίασμά. Επίσης, κρίσιμη είναι η καταγραφή όλων των 

αναπτυξιακών φορέων και οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια και οι οποίοι έχουν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή στην τουριστική 

διαδικασία.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________

4.4.1. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός υποδομών

Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των υποδομών αφορά, κυρίως τις 

κύριες υποδομές, οι οποίες εννοούνται οι τεχνικές υποδομές μη αμιγούς τουριστικής 

χρήσης, που λειτουργούν υποστηρικτικά, σε τομείς όπως οι μεταφορές (δηλαδή το 

οδικό δίκτυο, οι λιμένες και οι αερολιμένες), η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η 

ύδρευση και η αποχέτευση, οι χωματερές, η υγεία και η εκπαίδευση.

14 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Σχέδιο: «δεν πουλάμε κάτι που δεν έχουμε αντίθετα 
προωθούμε εκείνα τα προϊόντα που είναι πρωτίστως έτοιμα σε καλή ποιότητα και σε 
ανταγωνιστική τιμή και δευτερευόντως εκείνα τα οποία θα είναι έτοιμα στο εγγύς μέλλον
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• Το οδικό δίκτυο, που διευκολύνει την προσπελασιμότητα, είναι σχετικά 

ικανοποιητικό για τους επισκέπτες (επιτρέποντας τη γρήγορη μεταφορά τους 

από και προς τα αεροδρόμια και τα σημαντικότερα αξιοθέατα), αλλά 

ιδιαίτερα προβληματικό για τη κάλυψη των αναγκών των κατοίκων που 

διαμένουν ή κινούνται στην ενδοχώρα. Αντιστρόφως, οι συγκοινωνίες και οι 

μεταφορές, που διευκολύνουν τη μετακίνηση και τον εφοδιασμό, είναι 

σχετικά ικανοποιητικές για τους ντόπιους, καθότι είναι προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες τους, αλλά ιδιαίτερα προβληματικές για τη τουριστική ανάπτυξη του 

νησιού και ειδικά για τις μη μαζικές μορφές του.

• Υπάρχουν επτά εμπορικά και επιβατικά λιμάνια, εκ των οποίων, τα τρία 

(Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Σούδας) καλύπτουν το 80% των διακινουμένων 

επισκεπτών, οχημάτων και αγαθών και συνδέουν το νησί με τον Πειραιά, τα 

Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τη Πελοπόννησο. Όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα, στην Κρήτη υπάρχουν τρεις διεθνείς αερολιμένες 

(πύλες εισόδου των επισκεπτών).

• Ερχόμενοι τώρα στο χώρο της ενέργειας, το 40% της ενέργειας που 

καταναλώνεται στο νησί σχετίζεται με τις ανάγκες του τουρισμού και του 

εμπορίου, γεγονός που δημιουργεί πολύ σοβαρές διακυμάνσεις ζήτησης 

ενέργειας, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 

δυσλειτουργίας και διακοπών κατά τη καλοκαιρινή περίοδο.

• Στο τομέα των τηλεπικοινωνιών η σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο γίνεται 

μέσω Αθηνών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και ευκολίες καλύπτουν το σύνολο του 

νησιού, καρτοτηλέφωνα υπάρχουν σχεδόν παντού για την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών, ενώ έχει αρχίσει να αξιοποιείται το σύστημα οπτικών ινών, που 

βρίσκεται στον βόρειο άξονα του νησιού, για την αύξηση της ταχύτητας των 

επικοινωνιών (διάθεση σε πολλά ξενοδοχεία υπηρεσιών ADSL, WAN, 

ασύρματης σύνδεσης κλπ.) με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών πολλών 

επισκεπτών του νησιού.

• Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στους τομείς της ύδρευσης, της 

αποχέτευσης και των απορριμμάτων. Η μη αξιοποίηση των όμβριων υδάτων 

και των πηγών που υπάρχουν στο νησί σε συνδυασμό με τη μέτρια έως κακή 

κατάσταση του δικτύου ύδρευσης (και την έλλειψη συντήρησής του) αλλά και 

την περιορισμένη ύπαρξη δικτύων αποχέτευσης (κυρίως στα αστικά κέντρα),
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δημιουργούν προβλήματα επαρκούς κάλυψης της αυξημένης καλοκαιρινής 

ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη χωματερών δημιουργεί 

προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον αλλά και υγιεινής και αισθητικής στους 

κατοίκους και τους επισκέπτες.

• Οι υποδομές υγείας βρίσκονται σε μάλλον ικανοποιητικό επίπεδο. Πέραν του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, στις υπόλοιπες μεγάλες 

πόλεις υπάρχουν 7 νομαρχιακά νοσοκομεία, ενώ σε τοπικό επίπεδο οι 

ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών καλύπτονται από τα Κέντρα 

Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, τα οποία όμως αντιμετωπίζουν 

σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού.

• Τέλος σε πολλές πόλεις της Κρήτης λειτουργούν ανώτατες και ανώτερες 

σχολές (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ), τουριστικές σχολές, ΙΕΚ, ΚΕΚ 

κλπ.

4.4.2. Χωρικός Σχεδιασμός

Όσον αφορά τη συσχέτιση τουριστικών δραστηριοτήτων με άλλες χρήσεις., 

έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται, με βάση τη χωρική συσχέτιση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων με τις οικιστικές περιοχές τις οργανωμένες ζώνες του 

δευτερογενή τομέα, τις ζώνες δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα και τα 

χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος. Μία πρώτη διάκριση σε επιμέρους 

ζώνες, προκύπτει αν συνδυαστεί η κατανομή των τουριστικών δραστηριοτήτων με τις 

κρατούσες χρήσεις γης στις πεδινές, ημιορεινές και ορεινές ζώνες των τεσσάρων 

νομών της Περιφέρειας. Ειδικότερα (EOT, 2003):

• Στο νομό Χανίων ο τουρισμός αναπτύσσεται κύρια στα βόρεια πεδινά 

τμήματα δυτικά του αστικού συγκροτήματος Χανίων που συγκεντρώνει και 

το 70% του πληθυσμού του νομού, σε ενοποιημένη χωρικά ζώνη της οποίας 

καταλαμβάνει το 10%, ενώ η γεωργική γη το 50% και οι βοσκότοποι το 36%. 

Διάσπαρτες μονάδες αγροτουρισμού καταγράφονται στις ημιορεινές ζώνες 

(17% του πληθυσμού του νομού) όπου επικρατούν γεωργικές εκτάσεις και 

στις ορεινές ζώνες (13% του πληθυσμού του νομού) όπου επικρατούν οι 

βοσκότοποι. Τέλος σημειακές συγκεντρώσεις τουρισμού καταγράφονται στα
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νοτιοδυτικά παράλια σε συνύπαρξη με εντατική γεωργία (θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες).

• Και στο νομό Ρέθυμνου ο τουρισμός αναπτύσσεται στα βόρεια γύρω από την 

πόλη του Ρεθύμνου όπου το 54% του πληθυσμού του νομού συγκεντρώνεται 

στις πεδινές ζώνες, με τις γεωργικές εκτάσεις να επικρατούν (54%). Σε 

αντίθεση όμως με το Ηράκλειο και τα Χανιά, το 35% του πληθυσμού μένει 

στις ορεινές ζώνες, όπου επικρατούν οι βοσκότοποι (70%). Ενώ μικρό 

ποσοστό του πληθυσμού (12%) παραμένει στις ημιορεινές ζώνες όπου και 

πάλι κυριαρχούν οι βοσκότοποι (56%). Στα νότια του νομού καταγράφονται 

σημειακές συγκεντρώσεις τουρισμού μικρότερης όμως κλίμακας από εκείνες 

του νομού Χανίων.

• Στο νομό Ηρακλείου η πλειοψηφία των τουριστικών κλινών και το 74% του 

πληθυσμού συγκεντρώνεται στις βόρειες πεδινές ζώνες, εκατέρωθεν του 

αστικού κέντρου του Ηρακλείου όπου το 8% καταλαμβάνουν οι 

αστικοτουριστικές χρήσεις, το 70% η γεωργική γη και το 20% οι βοσκότοποι. 

Διάσπαρτες μονάδες αγροτουρισμού μαζί με το υπόλοιπο 26% του 

πληθυσμού ισοκατανέμονται στις ημιορεινές και ορεινές ζώνες. Σημειώνεται 

ότι και στις ημιορεινές ζώνες του νομού επικρατούν οι γεωργικές εκτάσεις 

(54% της έκτασης) σε αντίθεση με τις ορεινές όπου το 51% της έκτασης 

καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι. Αποσπασματικές ζώνες ανάπτυξης τουρισμού 

εμφανίζονται στα νότια παράλια του νομού κύρια σε περιοχές με ιδιαίτερα 

στοιχεία του φυσικού και ιστορικού - πολιτιστικού περιβάλλοντος.

• Αντίθετα στο νομό Λασιθίου καταγράφεται χωρική διασπορά των 

τουριστικών και αγροτουριστικών μονάδων καθώς η πλειοψηφία του 

πληθυσμού (46%) κατοικεί στις ημιορεινές ζώνες, όπου επικρατούν οι 

βοσκότοποι (61%). Οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις έχουν εστία τα 

ημιαστικά κέντρα Αγ. Νικολάου και Σητείας. Στο νότιο πεδινό τμήμα του 

νομού, όπου επικρατούν οι γεωργικές εκτάσεις (57%) συγκεντρώνεται το 29% 

του πληθυσμού και οι τουριστικές δραστηριότητες καταγράφονται στην 

ευρύτερη ζώνη του τρίτου ημιαστικού κέντρου της Ιεράπετρας μαζί με 

εντατικές γεωργικές καλλιέργειες.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
84



4.4.3. Αναπτυξιακοί και συλλογικοί φορείς

Στην Κρήτη δραστηριοποιούνται αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο που υλοποιούν σημαντικά έργα και συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του τουρισμού. Έχουν αποκτήσει κυρίαρχο λόγο στον τουριστικό κλάδο 

και έχουν συμβάλλει στη θεσμική οργάνωση αλλά και στην επέκτασή του στο διεθνή 

χώρο. Η ύπαρξη των συλλογικών και επαγγελματικών φορέων του τουρισμού 

κατέστη αναγκαία, μια και πρόκειται για έναν κλάδο ιδιαίτερα σύνθετο και 

πολυμορφικό που εξυπηρετεί πολλά συμφέροντα από την μία μεριά, από την άλλη 

δημιουργεί συγκρούσεις και αντιθέσεις. Οι συλλογικοί φορείς τουρισμού 

δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, ικανοποιούν από κοινού συγκεκριμένους 

στόχους, ασκούν συντονιστικό ρόλο, παρεμβαίνουν στην χάραξη τουριστικής 

πολιτικής, ασκούν διαπραγματευτική ικανότητα και προασπίζουν τα συμφέροντα των 

μελών τους. Γενικά ασκούν τέτοια δράση που οι μεμονωμένες επιχειρήσεις θα ήταν 

αδύνατον να πραγματοποιήσουν. Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται οι 

εξής ομάδες που φορέων που έχουν να επιδείξουν έμμεσα ή άμεσα σημαντικό έργο 

στον κλάδο του τουρισμού:

• EOT - Διεύθυνση Τουρισμού Κρήτης. Υπάγεται στο Υπουργείο 

Τουριστικής Ανάπτυξης και κύριος σκοπός του είναι η χάραξη και υλοποίηση 

της εθνικής τουριστικής πολιτικής και η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση 

του τουρισμού. Οι Διευθύνσεις Τουρισμού γενικά δεν έχουν ιδιαίτερη 

δυναμική και κυρίως επικεντρώνονται στη λειτουργία γραφείων 

πληροφόρησης, στην συλλογή στατιστικών στοιχείων, στη διανομή υλικού 

προβολής και στη χορήγηση αδειών λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών 

γραφείων. Είναι αισθητή η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς και δυνατότητας ουσιαστικής παρέμβασης και στήριξης του 

τουρισμού.

• Εταιρεία Τουρισμού Κρήτης. Πρόκειται για μία αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία, ιδρυτικά μέλη της οποίας είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 

εμπλέκονται με τον τουρισμό του νησιού (Περιφέρεια Κρήτης, Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, συλλογικοί τουριστικοί φορείς, συνεταιριστικές τράπεζες 

κ.λπ). Ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε, προκειμένου να καλύψει ένα 

πάγιο αίτημα των φορέων του νησιού για ενιαίο συντονισμό και προώθηση
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του κρητικού τουρισμού. Σκοποί της Εταιρείας είναι ο συντονισμός των 

τουριστικών φορέων, η έρευνα, η εκπόνηση μελετών και η υποβολή 

προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, η επιμόρφωση των 

εμπλεκομένων στον κρητικό τουρισμό, η προβολή και η προώθηση του 

κρητικού τουρισμού, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού κ.λπ.

• Νομαρχιακές Επιτροπές Τουριστικής Προβολής. Σε νομαρχιακό επίπεδο 

δραστηριοποιούνται οι ΝΕΤΠ οι οποίες είναι θεσμοθετημένα όργανα, 

ανήκουν στις Νομαρχίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον νομαρχιακό 

προϋπολογισμό και υλοποιούν δράσεις τουριστικής προβολής. Συνεργάζονται 

με άλλους τουριστικούς φορείς και μεταξύ τους και σχεδιάζουν marketing 

plans, δημιουργούν υλικό προβολής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

συμμετέχουν σε εκθέσεις και συνέδρια και γενικά υποστηρίζουν σε 

Νομαρχιακό επίπεδο το τουριστικό προϊόν.

• Ενώσεις Ξενοδόχων και Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων των Νομών της 

Κρήτης. Οι Ενώσεις ξενοδόχων είναι τοπικής εμβέλειας και στα βασικά 

αντικείμενα τους συμπεριλαμβάνονται η καταπολέμηση της παραξενοδοχίας 

και του αθέμιτου ανταγωνισμού, η ανάπτυξη της διαπραγματευτικής 

ικανότητας και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους. Το όργανο 

που καλύπτει το σύνολο των ενώσεων των ξενοδόχων και δραστηριοποιείται 

σε υπερτοπικό επίπεδο είναι η Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κρήτης.

• Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Ο 

Σύνδεσμος προασπίζει τα συμφέροντα των μελών του που είναι τα τουριστικά 

γραφεία που εδρεύουν στην Περιφέρεια. Μέχρι τώρα έχει δραστηριοποιηθεί 

δυναμικά και έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την 

τουριστική πρακτόρευση και την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων από την μονοπώληση 

των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού.

• Ενώσεις Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πρόκειται για τις επαγγελματικές ενώσεις 

των απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο. Είναι τοπικής εμβέλειας και 

υπάγονται στον Εργατικό Κέντρο κάθε περιοχής. Σκοπός τους είναι να 

υποστηρίζουν με κάθε μέσο τα μέλη τους και να τους παρέχουν κατάρτιση, 

τεχνική υποστήριξη, πληροφόρηση σε θέματα ποιότητας και εκπαίδευσης. 

Κυρίως όμως ενημερώνονται για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις
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συλλογικές συμβάσεις. Σε περιφερειακό επίπεδο δραστηριοποιείται ο 

Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μέλη του οποίου είναι οι ενώσεις 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων του κάθε Νομού, ο οποίος εκπροσωπεί τα μέλη του στις 

διαπραγματεύσεις σε εθνικό επίπεδο.

• Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και Εταιρείες. Οι αναπτυξιακές εταιρείες 

δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διαχείριση των Κοινοτικών Προγραμμάτων και 

των Πρωτοβουλιών (Φορείς Διαχείρισης) και την ορθολογική κατανομή των 

χρηματοδοτικών πόρων στα γεωγραφικά πεδία δράσης τους. Πρόκειται για 

τους αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπική εμβέλειας ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ και 

τις Αναπτυξιακές Εταιρείες: Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Λασιθίου, ΑΚΟΜΜ, 

ΟΑΣ, καθώς και τον ενδιάμεσο φορέα του ΥΠΑΝ, η Αναπτυξιακή Κρήτης. 

Το βασικό τους αντικείμενο θεωρείται η διαχείριση μέρους του ΠΕΠ Κρήτης 

(ΟΑΝΑΚ), του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα για τις ΜΜΕ (Αναπτυξιακή Κρήτης) 

και της Πρωτοβουλίας LEADER (ΟΑΔΥΚ, ΑΚΟΜΜ, Αναπτυξιακές 

Ηρακλείου Λασιθίου). Κύρια πεδία δράσης τους (ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ) είναι 

θέματα τεχνικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα), θέματα 

περιβάλλοντος (προστασία οικοσυστημάτων, διαχείριση υδατικών πόρων), 

ενέργειας (αξιοποίηση ήπιων μορφών), τουρισμού (ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου) και πολιτισμού 

(Πολιτιστικές διαδρομές), η εκπόνηση μελετών και η συμβουλευτική 

υποστήριξη ΟΤΑ και επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στον τομέα του τουρισμού 

απορρέει από τα προγράμματα που διαχειρίζονται, τα οποία περιέχουν πολλές 

δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη έμμεσα ή άμεσα του τουρισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η χάραξη και δημιουργία πολιτιστικών και 

φυσιολατρικών διαδρομών που χρηματοδότησαν οι ΟΑΝΑΚ και ΟΑΣ στο 

πλαίσιο των Ε.Π Κρήτης και Τουρισμός-Πολιτισμός. Ο ΟΑΣ λειτουργεί τα 

τελευταία χρόνια Γραφείου Αγροτουρισμού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 

της LEADER I. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

LEADER I και II έχουν χρηματοδοτήσεις επενδύσεις που αφορούν την 

ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού (φυσιολατρικός τουρισμός, 

αγροτουρισμός) τη δημιουργία επιχειρήσεων, μουσείων, εστιατορίων και την 

δημιουργία διακρατικών συνεργασιών και δικτύων σε θέματα τουρισμού.
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• Επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια Κρήτης (ένα σε κάθε Νομό) έχουν ως μέλη 

όλες τις επιχειρήσεις τις Κρήτης είτε αυτές θεωρούνται τουριστικές είτε όχι. 

Στην Αθήνα εδρεύει και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο μέλη του οποίου 

είναι όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδας. Στις δράσεις των επιμελητηρίων που 

αφορούν τον τουρισμό είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

του τουριστικού κλάδου, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους και η 

μείωση της κερδοσκοπίας, η ανάπτυξη των διακρατικών εταιρικών σχέσεων, 

η πληροφόρηση, η κατάρτιση - εκπαίδευση.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς που άμεσα ή έμμεσα δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και εδρεύουν στην 

Περιφέρεια Κρήτης είναι πολυάριθμοι, με τους περισσότερους να έχουν κοινούς 

καταστατικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι (σε γενικές γραμμές) οι εξής :

• Συμμετέχουν στη χάραξη τουριστικής πολιτικής.

• Ασκούν συνδικαλιστική δύναμη και συμμετέχουν στη συμμετοχικό 

σχεδίασμά.

• Διαχειρίζονται και υλοποιούν τουριστικά προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

• Ασκούν παρεμβατική πολιτική στη λήψη αποφάσεων και διαδραματίζουν το 

ρόλο των κοινωνικών εταίρων.

• Υλοποιούν δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης για τα μέλη τους.

• Πραγματοποιούν έργα τουριστικής προβολής.

• Εκπονούν μελέτες για την τουριστική ανάπτυξη.

Αντιμετωπίζουν όμως και ιδιαίτερα προβλήματα όπως:

• Αδυναμία συντονισμού.

• Έχουν κοινά πεδία ενδιαφέροντος και πολλές φορές αλληλοεπικαλύπτονται.

• Έχουν πολλά προβλήματα λειτουργίας λόγω έλλειψης χρηματοοικονομικών 

πόρων, υλικοτεχνικής υποδομής και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

• Είναι εμφανής η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ τους σε πολλά ζητήματα 

λόγω αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων.

• Αργούν να λάβουν αποφάσεις ή να αναλάβουν πρωτοβουλίες λόγω της 

φύσης της λειτουργίας τους (δημόσιοι φορείς, γραφειοκρατικές διαδικασίες).
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Το έλλειμμα του συνδυασμού των παραπάνω κλήθηκε να καλύψει, με την 

ίδρυση της η Εταιρεία Τουρισμού Κρήτης, η οποία όμως μέχρι τώρα δεν έχει 

διαδραματίσει το πρωτεύοντα πράγματι ρόλο της, με συνέπεια να καταγράφεται 

έλλειμμα σε ένα τόσο καίριο κλάδο με ξεχωριστά προβλήματα αλλά και τεράστια 

περιθώρια (ποιοτικής κατά βάση) βελτίωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Το Υφιστάμενο Πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του 

Τουριστικού Συστήματος της Κρήτης

--------------------------------------------------------------------- ·
5.1. Οι Τάσεις της Ζήτησης στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο

Με βάση τις αφίξεις των αλλοδαπών που καταφθάνουν στα αεροδρόμια της 

Κρήτης με πτήσεις charters, προκύπτει ότι η Κρήτη είναι ο αγαπημένος τουριστικός 

προορισμός για τις χώρες της Βόρειας κυρίως Ευρώπης Οι Γερμανοί προτιμούν την 

Κρήτη ως το No 1 προορισμό τους για διακοπές, με ποσοστό που καταλαμβάνει το 

33% των συνολικών αφίξεων στο νησί. Το αντίστοιχο ποσοστό που για το σύνολο 

των αφίξεων στην Ελλάδα είναι 31%. Ακολουθούν οι Σκανδιναβικές χώρες με 

ποσοστό 19% και έπεται η Αγγλία 16%. Τη 2η θέση καταλαμβάνει η Αγγλία και στο 

σύνολο των αφίξεων πανελληνίως. Το 8% των αφίξεων καταλαμβάνει η Ολλανδία 

και το 6% η Ανατολική Ευρώπη. Όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη καλύπτουν το 

13% των συνολικών αφίξεων, ενώ οι λοιπές χώρες (Αμερική, Ιαπωνία ) περιορίζονται 

στο 2% . Σε επίπεδο Ελλάδας, την 1η και 2η θέση καλύπτουν η Γερμανία και η 

Αγγλία. Την 3η θέση ωστόσο καταλαμβάνουν η Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, 

στοιχείο πολύ χρήσιμο για την ανάγκη προβολής του κρητικού τουριστικού 

προϊόντος στη συγκεκριμένη αγορά - στόχο, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη αγορά 

δεν αντιστοιχεί, παρά στο 2% των αφίξεων στην Κρήτη (EOT, 2003).

Στις αγορές πηγές του κρητικού τουρισμού όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και 

σε συνδυασμό με πορίσματα επίσημων μελετών, διαπιστώνονται τα εξής (EOT, 

2003):

• Η ζήτηση για διακοπές «ήλιου και θάλασσας», τουριστικό προϊόν που 

προσφέρουν οι μεσογειακοί προορισμοί, αυξήθηκε πολύ κατά τα τελευταία 

χρόνια. Από στοιχεία όμως του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 

προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλούς ρυθμούς αύξησης.

• Το ταξίδι του «ήλιου και της θάλασσας» θα συνεχίζει να αποτελεί το No 1 

λόγο μετακίνησης και θα παρουσιάζει συνεχώς μια θετική τάση ζήτησης.

• Εμφανίζεται απώλεια κατά τα τελευταία χρόνια του μεριδίου αγοράς από τις 

αγορές - πηγές της Δυτικής Ευρώπης.
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• Οι δυτικοευρωπαϊκές πηγές εμφανίζουν σημάδια «κορεσμού», συνεπώς 

υπάρχει κίνδυνος περιορισμού της ετήσιας αύξησης των τουριστικών 

ρευμάτων τους.

• Παρά το γεγονός ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό, σε καμία περίπτωση δεν 

θα μπορέσουν να συγκριθούν με τις χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης 

σε ρυθμό ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια.

• Η Κρήτη ανήκει σε μια χώρα που έχει φιλική και ασφαλή εικόνα ως 

τουριστικός προορισμός και είναι γνωστή στην ευρωπαϊκή και υπερπόντια 

αγορά. Επιπλέον η Ελλάδα γενικά δεν αναμειγνύεται σε συγκρούσεις ούτε 

συνδέεται με μεγάλα φυσικά ή πολιτικά γεγονότα ώστε να δημιουργούνται 

αστάθμητοι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη ζήτηση, όπως συμβαίνει σε 

γειτονικές και άλλες χώρες.

Παρά όμως τις αδυναμίες που υπάρχουν, έρευνες σε διάφορες χώρες (αγορές 

- πηγές) έδειξαν ότι η Ελλάδα (και κατ’ επέκταση η Κρήτη) παρουσιάζει μεγάλο και 

δυναμικό ενδιαφέροντος στην Ευρώπη και τις υπερπόντιες αγορές. Το ενδιαφέρον 

ωστόσο, εντοπίζεται κυρίως σε άτομα που προς το παρόν "ίσως" να ενδιαφέρονται 

για ένα ταξίδι στη χώρα. Έτσι πέρα του συνόλου των πραγματικών αφίξεων, υπάρχει 

η δυνατότητα να προστεθεί το σύνολο των «αναποφάσιστων», αυτό που θα ήθελαν 

να κάνουν ένα ταξίδι αλλά τώρα δεν μπορούν για διάφορους λόγους. Ταυτόχρονα, οι 

δυνητικοί τουρίστες σε σύνολο είναι περισσότεροι από τους πραγματικούς, ανήκουν 

σε υψηλά κοινωνικά στρώματα και έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή μια γενική μέση 

εικόνα για την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό και ως νησί γενικότερα. Επιπλέον η 

δυνητική ζήτηση αναφέρεται στα άτομα που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην 

τουριστική δραστηριότητα και η συμμετοχή τους απαιτεί προηγουμένως βελτίωση 

της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης. Δεν έχουν επισκεφτεί την Κρήτη καμία 

φορά και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους (αυτό σημαίνει ότι 

ίσως να έχουν επισκεφτεί την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω της Κεντρικής Ευρώπης). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής:

• Υπάρχει σταθερή αύξηση του εσωτερικού τουρισμού εντός και εκτός 

περιόδου, μικρής και μεγάλης διάρκειας).
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• Παρουσιάζεται σταθερή αύξηση της ευρωπαϊκής ζήτησης (όλες οι χώρες, 

δυναμικότερη παρουσία των τουριστών από μικρότερες χώρες), αλλά με φθίνοντα 

αυξητικό ρυθμό για την Ελλάδα.

• Η Ελλάδα (και κατ’ επέκταση η Κρήτη) προσελκύει τουρίστες υψηλής 

εισοδηματικής στάθμης. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται η επιλογή 

επιπλωμένων διαμερισμάτων για τη διαμονή τους, πράγμα που αποδεικνύει την 

έλλειψη διαθέσιμων οικονομικών πόρων για διαμονή σε πολυτελή καταλύματα, από 

τη μεριά των καταναλωτών.

• Παρουσιάζεται αύξηση της ζήτησης από τη μεριά των βαλκανικών και 

ανατολικών χωρών και από τις υπερπόντιες αγορές (Κίνα, ΗΠΑ, ΝΑ Ασία) που στο 

μέλλον δύναται να αυξηθεί σημαντικά.

Πέρα από τα παραπάνω συμπεράσματα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι 

το πρότυπο του μαζικού τουρισμού που κυριάρχησε μέχρι πρόσφατα στους 

σπουδαιότερους τουριστικούς προορισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πλέον χάσει 

τη σπουδαιότητά του. Γενικά οι τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης, παρά το ότι 

ακόμη κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε προσέλκυση τουριστών εμφανίζουν έντονα τα 

σημάδια της κόπωσης και του κορεσμού (μειωμένοι ρυθμοί αύξησης των αφίξεων). 

Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό, πολιτιστικό και δομημένο περιβάλλον 

είναι εντονότατες, και σε πολλές περιπτώσεις δυσανάλογες προς τα οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη. Ο ανταγωνισμός από τους νέους τουριστικούς προορισμούς, οι 

πιέσεις από τους τουριστικούς πράκτορες και οι μεγάλες και ιδιαίτερες απαιτήσεις 

από τους τουρίστες οδήγησαν στον επαναπροσδιορισμό του προτύπου τουριστικής 

ανάπτυξης. Φιλοσοφία του προτύπου αυτού είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η 

εξυπηρέτηση των στόχων της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της 

οικονομικής ευρωστίας. Το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης που ονομάζεται αειφόρος 

ανάπτυξη έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Agenda 21, ως 

βασική της στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.

Κατά συνέπεια οι φορείς που διαχειρίζονται τον τουρισμό θα πρέπει να 

δημιουργήσουν τουριστικά προϊόντα που να συνδυάζουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής τους με τις παρούσες ή προβλεπόμενες τάσεις της 

ζήτησης, έχοντας υπόψη ότι:
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• Κατά την προσεχή τριακονταετία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 50% περίπου 

ο αριθμός των ατόμων με ηλικία άνω των 60, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

κάτω των 20 θα μειωθεί κατά 11%, έτσι η γήρανση του πληθυσμού της 

Ευρώπης θα αυξήσει σημαντικά την αγορά τουριστών τρίτης ηλικίας (την 

τελευταία δεκαετία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 10% της συγκεκριμένης 

ομάδας, στον ευρωπαϊκό χώρο).

• Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την υγεία αυξάνεται συνεχώς. Οι 

τουρίστες συνεχώς παρουσιάζουν αυξημένη οικολογική συνείδηση. Ιδιαίτερα 

οι κάτοικοι των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης θα θέσουν 

σύντομα ως κριτήριο για την επιλογή του ταξιδιού τους, την περιβαλλοντική 

διαχείριση και προστασία.

• Ο πληθυσμός από τα αστικά κέντρα έχει την τάση να φεύγει τις περισσότερες 

φορές για ταξίδια μικρής διάρκειας. Επομένως οι προορισμοί που δεν 

απαιτούν πολύ χρόνο μετάβασης ή έχουν εύκολη πρόσβαση θα προτιμούνται.

• Οι νέες συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας και οι νέες τεχνολογίες 

διευκολύνουν και βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο, γεγονός που συ μ βάλει στην 

αύξηση των ταξιδιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο σύγχρονος τουρίστας δεν επιδιώκει 

να αγοράσει ένα φτηνό τουριστικό πακέτο που θα του παρέχει ένα εισιτήριο πτήσης 

charter, ένα ξενοδοχείο με χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και 

πολυδιαφημισμένα αξιοθέατα ή γνωστούς τρόπους διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Οι 

απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη - τουρίστα έχουν αυξηθεί σε ότι αφορά την 

ποιότητα, τον τρόπο και τον τόπο των διακοπών του. Αναζητά μια ουσιαστικότερη 

γνωριμία με τους τόπους που επιλέγει να επισκεφτεί, με τους ντόπιους κατοίκους, με 

τη φύση, τον πολιτισμό και την ιστορία τους, ώστε να αποκτήσει παραπάνω εμπειρίες 

και γνώσεις.

Οι παραπάνω τάσεις που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν επιφέρει 

αλλαγές στην τουριστική ζήτηση και προσφορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος των προορισμών, με την ανάπτυξη 

των ήπιων μορφών τουρισμού που αναδεικνύουν το τουριστικό προφίλ της περιοχής 

και αξιοποιούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενώ προσδίδουν μια νέα διάσταση
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(ήπια) στον τρόπο αναψυχής των επισκεπτών. Η Ελλάδα ωστόσο, βρίσκεται ακόμη 

στα πρώτα στάδια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και μια από τις αιτίες 

είναι, ότι θεωρείται τουριστικός προορισμός που δεν έχει εμφανίσει ακόμη έντονα 

σημάδια κορεσμού του μαζικού τουρισμού.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι συνεχώς εκδηλώνεται ενδιαφέρον 

για την Κρήτη ως τουριστικό προορισμό, κυρίως από πελάτες που προέρχονται από 

την Βόρεια και Δυτική Ευρώπη (Γερμανοί, Σουηδοί, Άγγλοι). Ακόμη ενώ 

προβλέπεται αύξηση των αφίξεων για τα επόμενα χρόνια, ο ρυθμός της θεωρείται 

μικρότερος, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ΠΟΤ σε σχέση με αντίστοιχους 

ευρωπαϊκούς και υπερπόντιους μεσογειακούς προορισμούς. Ο πελάτες της Κρήτης, 

σε σχέση με της υπόλοιπης Ελλάδας, είναι υψηλής εισοδηματικής στάθμης και 

μορφωτικού επιπέδου, προτιμούν σαφέστατα τον ήλιο και τη θάλασσα, άρα 

επισκέπτονται την Κρήτη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με μέση διάρκεια ταξιδιού 

1-2 εβδομάδες, διάρκεια που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια πτωτική τάση. Το 

συγκριτικό πλεονέκτημα όμως της Κρήτης σε ότι αφορά τους τουριστικούς πόρους 

την καθιστά τον Νοί τουριστικό προορισμό της Ελλάδας και από τους πρώτους της 

Μεσογείου.

5.2. Η Στρατηγική της Τουριστικής Ανάπτυξης σε Εθνικό επίπεδο

Ο τουριστικός κλάδος είναι από τους σημαντικότερους της Ελληνικής οικονομίας. Η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση που αναφέρθηκε στην ανωτέρω 

παράγραφο αναφέρει επίσης ότι η σημασία του τουριστικού τομέα για την ελληνική 

οικονομία αποτυπώνεται στο γεγονός ότι αποτελεί το 16% του ΑΕΠ και το 18% της 

συνολικής απασχόλησης, ενώ η συμμετοχή του στην αύξηση της εγχώριας 

οικονομίας ανήλθε στο 0,9% για το 2005 (έναντι 0,5% το 2004). Οι εκτιμήσεις του 

WTO για την Ελλάδα (http://www.invgr.com/indicators.htm) για τα επόμενα δέκα 

έτη είναι ότι οι εισροές από τον τουρισμό θα σημειώσουν μέση ετήσια αύξηση 4,1%, 

ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων στους τουριστικούς κλάδους στην Ελλάδα θα 

ανέλθει σχεδόν στο 21% για το 2015 (από 18% που είναι σήμερα).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του EOT, όπως αυτές 

καταγράφονται στην Πρόταση Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006, τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού είναι:
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• Οι αυξομειούμενες τάσεις αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, με συνέπεια την 

συχνά ασχεδίαστη δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών

• Η σοβαρή μείωση του μεριδίου αμερικανών τουριστών σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη εξάρτηση (σε ποσοστό άνω του 90%) από την οικονομικά 

στάσιμη Ευρώπη, με συνέπεια την απώλεια αγορών με υψηλό τουριστικό 

εισόδημα και την ανάγκη αναζήτησης άλλων νέων εναλλακτικών.

• Η υψηλή εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης σε συνδυασμό με τη μικρή 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου του εσωτερικού τουρισμού, με συνέπεια 

την επιβάρυνση των υποδομών κατά τη θερινή περίοδο, την υπολειτουργία 

αυτών εκτός σεζόν και την ανάγκη ανάπτυξης άλλων μορφών τουρισμού για 

τους υπόλοιπους μήνες

• Το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν «ήλιο-θάλασσα», με συνέπεια την 

εύκολη υποκατάσταση από άλλες ανταγωνιστικές μεσογειακές και 

βαλκανικές χώρες και την ανάγκη για προγραμματισμό νέων τουριστικών 

προϊόντων

• Τα κληρονομημένα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού

(φυσικό περιβάλλον, πολιτισμική κληρονομιά), αν και σχετικά

ανεκμετάλλευτα, από τη μια πλευρά προσφέρουν δυνατότητες σημαντικής 

ποιοτικής βελτίωσης, από την άλλη πλευρά όμως περιορίζουν τη δυνατότητα 

διαφοροποίησης και στροφής σε νέες μορφές τουρισμού

• Η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδομής, με συνέπεια την 

άνιση ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών και την υποβάθμιση του φυσικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος στις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές

• Η ολιγοψωνιακή διάβρωση της τουριστικής ζήτησης με λίγους tour operators, 

με συνέπεια τις ισχυρές πιέσεις για χαμηλές τιμές

• Οι μικρού μεγέθους και ενδιάμεσης/χαμηλής ποιότητας ξενοδοχειακές 

μονάδες και καταλύματα με μικρό βαθμό συγκέντρωσης και πολύ μικρή 

καθετοποίηση, με συνέπεια την αδυναμία διαπραγμάτευσης με τους ισχυρούς 

tour operators

• Τα σημαντικά διοικητικά εμπόδια στις σχέσεις κράτους-ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων και ο κορεσμός σε ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές, με 

συνέπεια την έλλειψη κινήτρων αναβάθμισης και τη παράνομη λειτουργία 

καταλυμάτων
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• Το μικρό μέγεθος των λοιπών (μη ξενοδοχειακών) τουριστικών επιχειρήσεων, 

με συνέπεια την ύπαρξη προβλημάτων βιωσιμότητας και την καθυστέρηση 

προσαρμογής τους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Στην ίδια έκθεση, ανάμεσα στους στόχους της επίσημης κρατικής πολιτικής για 

τον τουρισμό κατά τη περίοδο 2000-2006 αναφέρονται:

• η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

• οι ολοκληρωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις

• η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• ο Ολυμπιακός τουρισμός

• ο οικοτουρισμός

• η προβολή/οι προωθητικές ενέργειες και

• η τουριστική εκπαίδευση.

Τα μέτρα τα οποία στο διάστημα αυτό προωθήθηκαν και αφορούσαν στις 

τουριστικές επιχειρήσεις σχετίζονταν με:

• την αναβάθμιση των καταλυμάτων (σύστημα Αστέρων και Κλειδιών)

• την αντιμετώπιση πολεοδομικά αυθαίρετων τουριστικών επιχειρήσεων

• την ένταξη των νέων τεχνολογιών στις τουριστικές επιχειρήσεις

• τη δημιουργία Ταμείου Αντασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων

• τη χρηματοδότηση τουριστικών επενδύσεων από το Γ' ΚΠΣ, όπως: 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, 

κέντρα θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια, χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα 

γκολφ κλπ), επενδύσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, 

κάμπινγκ και λοιπών μορφών καταλυμάτων, επενδύσεις εισόδου των 

επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία, καινοτόμες επενδύσεις (ένταξη της 

ελληνικής κουζίνας και εικαστικών-λογοτεχνικών στοιχείων στο τουριστικό 

προϊόν) κλπ.

• την επέκταση της τουριστικής περιόδου και

• τη διενέργεια μελετών τουριστικής ανάπτυξης ανά περιφέρεια.

Το Σεπτέμβριο του 2003 το Υπουργείο Ανάπτυξης εκπόνησε Στρατηγικό 

Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού, με ορίζοντα έως το 2010, στα
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πλαίσια του οποίου τέθηκαν συγκεκριμένοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι. Μεταξύ 

των ποσοτικών στόχων συγκαταλέγονται τα εξής:

• Αύξηση των αφίξεων σε 20 εκ.

• Αύξηση των εισπράξεων από τον Τουρισμό σε 20 δις Ευρώ.

• Αύξηση της Μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης σε 1020 ευρώ (ποιοτικός 

τουρισμός).

• Αύξηση της συμμετοχής του Τουρισμού στο ΑΕΠ κατά 3 τουλάχιστον 

μονάδες.

• Αύξηση του απασχολούμενου στον τουρισμό εργατικού δυναμικού 

τουλάχιστον κατά 16%.

• Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία σε 87 εκ.

• Αύξηση των πληροτήτων των ξενοδοχείων των ανεπτυγμένων περιοχών κατά 

10 ποσοστιαίες μονάδες.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε, ταυτόχρονα με τους ποσοτικούς και μια σειρά από 

ποιοτικούς στόχους και οι οποίοι σχετίζονται με την:

• Καλύτερη συνεργασία και συντονισμό όλων των φορέων της τουριστικής 

«αλυσίδας» και αναβάθμιση της τριμερούς συνεργασίας (κυβέρνηση - τοπική 

αυτοδιοίκηση - επιχειρήσεις, εργαζόμενοι) για κοινή δράση διαμόρφωσης και 

εφαρμογής πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της 

τουριστικής οικονομίας.

• Βελτίωση της εικόνας και της θέσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

στις διεθνείς αγορές.

• Αναβάθμιση και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς.

• Αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που απαρτίζουν 

την τουριστική αλυσίδα.

• Προώθηση των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής καθώς και των 

οργανωτικών υποδομών.

• Ενίσχυση της επιχειρηματικής «κουλτούρας» για την έμμεση υποστήριξη μιας 

τιμολογιακής πολτικής ανταγωνιστικού χαρακτήρα.

• Συστηματική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του πολιτιστικού μας αποθέματος.

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου των ανεπτυγμένων κυρίως περιοχών.
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• Κ.α.

5.3. Η Στρατηγική για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία (Γ.Γ.) της Περιφέρειας Κρήτης έχει σήμερα εντάξει στο 

σχεδίασμά της για την περίοδο 2000-2006 αρκετούς από τους άξονες που έθεσε η 

SWOT (Strenght Weaknesses Opportunities Threats) ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κρήτης (2003), τα βασικότερα σημεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 που 

ακολουθεί.

Πίνακας 5.1 SWOT Ανάλυση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης

Πλεονεκτήματα Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές

• Άριστο κλίμα

• Επάρκεια φυσικών και 

ανθρωπογενών πόρων

• Θετική δημογραφική 

εξέλιξη και κοινωνική 

διαστρωμάτωση

• Ώριμη κοινωνική δομή

• Ικανοποιητική 

παραγωγική δομή

• Επαρκείς 

υποστηρικτικές 

υποδομές

• Επαρκείς τουριστικές

υποδομές και

υπηρεσίες

• Κατοχυρωμένη θέση

στη παγκόσμια

τουριστική αγορά

• Υψηλή τουριστική

ζήτηση

• Χωρική συγκέντρωση

υποδομών περιβάλλοντος 

και τουρισμού και

δυσκολία διάχυσης στην 

ενδοχώρα

• Εποχικότητα

• Έντονη εξάρτηση από 

πολιτικές, επιλογές και 

αποφάσεις μεγάλων tour 

operators του εξωτερικού

• Αποσπασματικές και 

μεμονωμένες 

πρωτοβουλίες 

τουριστικής ανάπτυξης

• Έλλειψη ενιαίου 

στρατηγικού σχεδιασμού 

για τον τουρισμό

• Έλλειψη θεσμικού

πλαισίου ρύθμισης

χρήσεων γης και 

πλαισίου προστασίας 

προστατευόμενων 

περιοχών

• Ανεπάρκεια τεχνικών 

υποδομών

Καθυστέρηση στη

διείσδυση των νέων

• Θετικό χρηματοδοτικό

περιβάλλον

• Τάσεις ανάπτυξης

οικοτουρισμού και

Εναλλακτικού 

τουρισμού

γενικότερα

• Προώθηση της

Κρητικής διατροφής 

και της γαστρονομίας 

ως τουριστικού πόρου

• Ισχυρός

ανταγωνισμός σε

διεθνές επίπεδο

• Εγκατάλειψη της

υπαίθρου και

συγκέντρωση σε

κέντρα τουριστικής 

ανάπτυξης με

αποτέλεσμα την

αλλοίωση 

παραδοσιακών 

οικισμών

• Συρρίκνωση της

μεταποίησης και του 

αγροτικού τομέα, σε 

όφελος του

τριτογενούς

• Αλλοίωση και

υποβάθμιση του

φυσικού 

περιβάλλοντος

• Χαλάρωση του

κοινωνικού ιστού, των 

ηθών και των

παραδοσιακών 

προτύπων

• Διατήρηση της
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τεχνολογιών εποχικότητας της 

απασχόλησης και 

συνεπώς της ανεργίας 

• Υπερσυγκέντρωση 

χρήσεων σε Θύλακες 

και μακροχρόνια 

υπέρβαση της

φέρουσας ικανότητας 

των περιοχών αυτών, 

με αποτέλεσμα την 

απώλεια της

ελκυστικότητας και 

ανταγωνιστικότητας 

τους

Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης, (2006)

Στα πλαίσια των εκτιμήσεων της ανωτέρω ανάλυσης, θα πρέπει να 

επισημανθούν ιδιαιτέρως τα εξής:

• Το επίπεδο της τουριστικής προσφοράς διαφοροποιείται έντονα μεταξύ των 

διαφόρων περιοχών, αλλά και ανάλογα με το επίπεδο της τουριστικής 

ζήτησης. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση, που όμως 

προσφέρουν μέτριο ή και χαμηλό επίπεδο τουριστικού προϊόντος και περιοχές 

με χαμηλή ζήτηση, αλλά με υψηλό απόθεμα τουριστικών πόρων

• Σε πολλές περιοχές έχει σημειωθεί υπέρβαση της αντοχής (φέρουσας 

ικανότητας) του συστήματος, με αρκετά σημαντικούς κινδύνους για το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθιστώντας επιτακτική την ανάληψη 

πρωτοβουλιών

• Το πρότυπο του μαζικού τουρισμού έχει αρχίσει να απαξιώνεται πλέον, με 

αυτούς τους ίδιους τους προορισμούς να εμφανίζουν σημεία κόπωσης και 

κορεσμού και τη σταδιακή μεταστροφή του ενδιαφέροντος σε νέες μορφές 

τουρισμού, που δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη παράμετρο και την 

τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα.

Με βάση τα ανωτέρω, ένας στρατηγικός σχεδιασμός για τη βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη στο νησί θα πρέπει να:

• διαφοροποιείται ανά χωρική ενότητα, ανάλογα με το επίπεδο της υπάρχουσας 

ανάπτυξης, το όριο της φέρουσας ικανότητας και τις ιδιαιτερότητες των
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μικροπεριοχών επηρεάζεται από το επιχειρηματικό περιβάλλον, τους τοπικούς 

και αναπτυξιακούς φορείς και τους κρατικούς μηχανισμούς και τις εθνικές 

πολιτικές

• διαφοροποιείται σταδιακά από τις συνθήκες του μακρο-περιβάλλοντος, 

εξαιτίας των τάσεων της ύφεσης του μαζικού τουρισμού και ανάπτυξης του 

εναλλακτικού, της ανάγκης απεξάρτησης από κέντρα επηρεασμού και 

προσανατολισμού της ζήτησης και του ανταγωνισμού από τη διεύρυνση της 

ΕΕ

Με φόντο τα όσα αναφέρονται παραπάνω, η Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης 

έχει δρομολογήσει κατά τη τελευταία τριετία ανά χωρική ενότητα τις ακόλουθες 

κατευθύνσεις/άξονες για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη:

α) Για τις αναξιοποίητες περιοχές με λανθάνουσα δυναμική επελέγη το 

σενάριο της ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, όπου η ζήτηση προέρχεται 

από ομάδες πληθυσμών με νέα ενδιαφέροντα και ευαισθησίες για ζητήματα 

ποιότητας, περιβάλλοντος, πολιτισμού και ανθρωπίνων σχέσεων 

β) Για τις περιοχές ώριμης τουριστικής ανάπτυξης επελέγη το σενάριο της 

ποιοτικής διαφοροποίησης του τουριστικού τους προϊόντος, με παράλληλη 

βελτίωση της ποιότητας στα συστατικά της προσφοράς και με φροντίδα για 

πρόληψη μη αναστρέψιμων καταστάσεων

γ) Για τις περιοχές που έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητά τους επελέγη το 

σενάριο της συγκράτησης της περαιτέρω μεγέθυνσης (ποσοτικού 

περιορισμού), παράλληλα με συστηματική προσπάθεια αποκατάστασης των 

βλαβών και την αλλαγή των αναπτυξιακών προτύπων και νοοτροπιών, για την 

άρση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αδιεξόδων που ήδη 

παρουσιάζονται εκεί.

Είναι λοιπόν προφανές ότι κεντρικός στόχος της τουριστικής ανάπτυξης του 

νησιού δεν μπορεί να είναι άλλος από την μεγιστοποίηση της συμβολής του 

τουρισμού στην περιφερειακή οικονομία με γνώμονα το σεβασμό στις αρχές της 

ισόρροπης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της αειφορίας.

Για την επίτευξη του κεντρικού αυτού στόχου σταδιακά υλοποιείται από τις 

αρμόδιες αρχές μια δέσμη επιμέρους στόχων, στη βάση των παρακάτω:

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος
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• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών

• Διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς

• Συμπλήρωση - ολοκλήρωση βασικών υποδομών

• Ανάδειξη και ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας

• Ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας

2. Αναμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου

• Εφαρμογή θεσμικών μέτρων και ρυθμίσεων

• Ενδυνάμωση των φορέων τουριστικής ανάπτυξης

• Ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

• Αναμόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων

• Θέσπιση όρων και κανόνων ελέγχου

3. Διάχυση της τουριστικής κίνησης στο χώρο και το χρόνο

• Γεωγραφική διάχυση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην 

ενδοχώρα

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

4. Διατήρηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων

• Ορθολογική χρήση και ήπια αξιοποίηση φυσικών και ανθρωπογενών 

πόρων

• Πρόληψη και αποκατάσταση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών 

βλαβών

5. Άρση των χωρικών ανισοτήτων

• Διασύνδεση του τουρισμού με τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς

• Συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού

Έτσι, για την υλοποίηση των παραπάνω εξειδικεύτηκε μια σειρά μέτρων 

(είκοσι σε αριθμό), περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένων και εφικτών, που 

μάλιστα συσχετίσθηκαν με τη δομή και το περιεχόμενο του ΠΕΠ Κρήτης του Γ’ 

ΚΠΣ και τα οποία είναι τα ακόλουθα:

• Επέκταση καθεστώτος έλεγχου της τουριστικής ανάπτυξης

• Εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα τους

• Έλεγχος ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

• Θεσμοθέτηση μελέτης ΧΥΤΑ (χώρων υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)

• Παγκρήτια συντονισμένη και εστιασμένη προβολή
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• Στήριξη του εσωτερικού τουρισμού

• Εστιασμένη προώθηση τουρισμού ενδοχώρας

• Ενθάρρυνση οικοτουρισμού σε περιοχές Natura 2000 και προώθηση αστικού 

τουρισμού

• Θεσμοθέτηση προδιαγραφών αγροτουριστικών καταλυμάτων

• Σήμα Κρητικής κουζίνας

• Ενδυνάμωση των κινήτρων για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής

• Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, τουριστικής παιδείας, εκπαίδευσης και 

κατάρτισης

• Διατήρηση των κινήτρων εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων

• Εκσυγχρονισμός της κεντρικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης

• Λειτουργία περιφερειακού συμβουλίου τουρισμού

• Οριστική επίλυση του ενεργειακού προβλήματος και του θέματος των 

αερομεταφορών της Κρήτης

• Δικτύωση και συνεργασία ΜΜΕ και τουριστικών επιχειρήσεων

• Διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Περιφέρεια Κρήτης θέτει ως 

κύρια αναπτυξιακή επιλογή της, την «Ανάδειξη του ρόλου της Κρήτης στην 

ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, που να εδράζεται στην 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών και με ποιότητα ζωής για τους πολίτες της». 

Μέσα σε αυτό το όραμα - αναπτυξιακή επιλογή, περιλαμβάνεται μεταξύ των 

βασικών προτεραιοτήτων η αναβάθμιση του τουρισμού, μέσα από την αναβάθμιση 

της ποιότητας, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, τη 

μείωση της εποχικότητας και την προώθηση ειδικών μορφών εναλλακτικού 

τουρισμού. Παράλληλη επιδίωξη αποτελεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις 

τουριστικές επιχειρήσεις, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση 

κοινοπραξιών δικτυώσεων καθώς και η αποτελεσματικότερη διοίκηση των 

επιχειρηματικών μονάδων αλλά και η καλύτερη και συνολική προβολή του 

τουριστικού προϊόντος. Φυσικά, η διάσταση της στήριξης του τουρισμού υπάρχει και 

σε άλλες προτεραιότητες, οπού με έμμεσο τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της
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στήριξης του τουρισμού, όπως στην προτεραιότητα που αφορά τη «δημιουργία και 

λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και 

φορτίων», η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του 

οδικού δικτύου, των λιμανιών και των αεροδρομίων καθώς και τη χρήση νέων 

τεχνολογιών.

Υπάρχει μια σειρά ακόμη παράλληλων στόχων που θέτει η Περιφέρεια ενόψει 

της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και σχετίζονται με την ενίσχυση, 

διαφοροποίηση και προώθηση του Κρητικού τουριστικού προϊόντος και της 

τουριστικής προσφοράς της Νήσου.

Παρά ταύτα, αν κάποιος σταθεί αξιολογικά απέναντι στην σχεδιαζόμενη 

στρατηγική - πολιτική ανάπτυξης της Κρήτης και ειδικότερα της πολιτικής για την 

στήριξη του τουριστικού τομέα και των δραστηριοτήτων του, θα παρατηρήσει για μια 

ακόμη φορά το έλλειμμα ορθής αντιμετώπισης του τουρισμού και των 

δραστηριοτήτων που τον συνοδεύουν. Το έλλειμμα αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές 

που γίνονται σε επίπεδο Περιφέρειας και δεν έχουν να κάνουν με το είδος, την 

ποιότητα ή την ποσότητα των μέτρων που υιοθετούν για την ενίσχυση - στήριξη του 

τουρισμού της Κρήτης, αλλά σχετίζεται με τη διαφορετική προσέγγιση που έχουν για 

τον τουρισμό, η οποία αναδεικνύεται μέσα από μια διαχειριστικού τύπου, 

αποσπασματική αντιμετώπιση επί μέρους ζητημάτων που αφορούν τον τουρισμό.

Το παρόν κείμενο, στόχο σε καμία περίπτωση δεν έχει να μηδενίσει ή να 

απορρίψει την όποια εφαρμοζόμενη ή σχεδιαζόμενη τουριστική (ή ευρύτερη) 

αναπτυξιακή πολιτική, απλά προσπαθεί να εισάγει την έννοια της συστημικής 

προσέγγισης στην τουριστική αναπτυξιακή στρατηγική για μια Περιφέρεια, σαν αυτή 

της Κρήτης, οπού ο τουρισμός απασχολεί το 40% του πληθυσμού της και παράγει 

εισοδήματα (με όρους ροών) ύψους 1,5 δις ευρώ για την οικονομία της. Η προώθηση 

της συστημική η οποία επιδιώκεται στο παρόν κείμενο, δεν κινείται σε θεωρητικό 

πλαίσιο αλλά υιοθετεί συγκεκριμένη Στρατηγική με Γενικούς Στόχους, Τομείς 

Παρεμβάσεων και στοχευμένες δράσεις, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό πρακτικό 

χαρακτήρα, αναδεικνύοντας παράλληλα την συστημική σκέψη και αντίληψη της 

έννοιας του τουρισμού.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοππκές_________________________________________________________
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Προς μια Νέα Συστημική Προσέγγιση του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη του 

Τουριστικού Συστήματος της Περιφέρειας Κρήτης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Προς μια Νέα Συστημική Προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

για την Ανάπτυξη του Τουριστικού Συστήματος της Περιφέρειας 

Κρήτης

----------------------------------------------------- ·

6.1. Το πλαίσιο της Στρατηγικής της Ανάπτυξης

Κάθε γεωγραφική και διοικητική ενότητα, όπως η Περιφέρεια, όταν επιχειρεί 

να παρέμβει και να επηρεάσει με ένα θετικό, συγκροτημένο και επιτελικό τρόπο τις 

αναπτυξιακές του δυνατότητες και προοπτικές, χρειάζεται μια στρατηγική. Η 

στρατηγική της ανάπτυξης έρχεται να θέσει μια σειρά ερωτήματα, τα οποία αφορούν 

στους στόχους τους οποίους θα θέσουμε, τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξουμε να 

τους πετύχουμε, το πλαίσιο δράσης και τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων 

πολιτικών. Συνεπώς, η στρατηγική της ανάπτυξης είναι ένα ολοκληρωμένο και 

αδιάσπαστο σύνολο στόχων και παρεμβάσεων, το οποίο προσδιορίζει με όρους 

ανάπτυξης σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, που επιθυμούμε να φτάσουμε και με ποιο 

τρόπο και ποιες διαδικασίες θα επιχειρήσουμε να το πετύχουμε.

Η στρατηγική της ανάπτυξης, για να είναι επιτυχής, απαιτεί μια σειρά από 

προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να στηρίζεται στη διάγνωση και αξιολόγηση των 

επιμέρους δεδομένων, αλλά και της συνολικής εικόνας της κάθε Περιφέρειας και με 

αυτή την έννοια είναι μοναδική για κάθε περιφέρεια και μη επαναλαμβανόμενη. Αυτό 

σημαίνει, με απλά λόγια, ότι δύο περιφέρειες με διαφορετικά παραγωγικά, 

διαρθρωτικά, γεωγραφικά, κλπ., χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν την 

ίδια στρατηγική, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που δύο ασθενείς με διαφορετική 

διάγνωση δεν θα πρέπει να παίρνουν την ίδια αγωγή. Η στρατηγική, λοιπόν, θα 

πρέπει να στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας, 

αξιολογώντας σωστά το ‘βάρος’ των προβλημάτων και των δυσκολιών στην επιλογή 

δράσεων και στην άσκηση πολιτικών.

Δεύτερον, η αναπτυξιακή στρατηγική, από τη φύση της, δεν μπορεί να έχει 

στατικό αλλά δυναμικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η έμφασή της δεν βρίσκεται 

στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά στη δημιουργική παρέμβαση. Με 

αυτή την έννοια, η στρατηγική θα πρέπει να ενισχύει ενεργά τα υπάρχοντα φυσικά
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και επίκτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και να δημιουργεί μέσω 

κατάλληλα επιλεγμένων πολιτικών νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τομείς 

αιχμής. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει με ουσιαστικό τρόπο τις αδυναμίες της 

περιοχής που συνδέονται με την παραγωγική διάρθρωση, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

υποδομές ή τη γεωγραφική θέση της θέση. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιεί τις 

ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις τεχνολογικές και διαρθρωτικές μεταβολές και 

το νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που 

εγκυμονούν για το παραγωγικό προφίλ της περιοχής, προβλέποντας ένα σύνολο 

διαρθρωτικών ή εκσυγχρονιστικών δράσεων που να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις 

αυτών των κινδύνων στο επίπεδο ευημερίας και απασχόλησης.

Τρίτον, η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι ‘εμπροσθοβαρής’. Σε 

ένα κόσμο που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, η αναπτυξιακή στρατηγική μιας 

περιφέρειας θα πρέπει να έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και όχι στο 

παρελθόν. Θα πρέπει να βλέπει μπροστά, να κατανοεί εγκαίρως τις νέες τάσεις στην 

οικονομία και να αποφεύγει την επανάπαυση στις συνταγές του παρελθόντος. Να 

αντιλαμβάνεται ότι το νέο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί νέους 

τρόπους αντιμετώπισης και νέες πολιτικές. Η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να 

είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες, να τις ενθαρρύνει και να τις ενισχύει και να προσπαθεί να 

ενσωματώσει στην τοπική κοινωνία και οικονομία μηχανισμούς κατανόησης και 

διαχείρισης της αλλαγής. Η διάθεση της τοπικής κοινωνίας να μη ξεπεραστεί από τις 

εξελίξεις αλλά να επωφεληθεί από αυτές σημαίνει ότι η μάθηση, η δημιουργικότητα, η 

έρευνα, η εφευρετικότητα, η εξωστρέφεια και η αναζήτηση του καινούργιου γίνονται 

κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής και βρίσκουν την έκφρασή τους σε μια σειρά από 

συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές. Συνεπώς, η αναπτυξιακή στρατηγική για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού συστήματος της Κρήτης, θα πρέπει να 

διαμορφώσει όρους για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τον εμπλουτισμό και τη 

διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αποτελεσματική αξιοποίηση από τις 

επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους νέων γνώσεων και την ενεργό και ευρεία 

εμπλοκή των νέων γενεών στο γίγνεσθαι της νέας οικονομίας, των τεχνολογιών, και 

της καινοτομίας. Η στρατηγική αυτή επιλογή είναι κρίσιμη για το μέλλον, αφορά 

στην διαμόρφωση μίας νέας κουλτούρας και αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων 

μας προς τις επερχόμενες γενεές.

Τέταρτον, η στρατηγική της ανάπτυξης θα πρέπει να έχει σαφή αντίληψη της 

στενότητας των διαθέσιμων πόρων και συνεπώς του υψηλού κόστους ευκαιρίας της
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κάθε πολιτικής. Το επιτακτικό ερώτημα στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής είναι 

με ποιο τρόπο θα πρέπει να κατανέμω περιορισμένους πόρους σε εναλλακτικές 

χρήσεις, έτσι ώστε να πετύχω υψηλή συνέργια μέσων και υψηλή

αποτελεσματικότητα. Με δεδομένο ότι οι σημαντικότεροι αναπτυξιακοί πόροι για τη 

χώρα μας προέρχονται από την ΕΕ και δεδομένες τις τάσεις συμπίεσης του 

Προϋπολογισμού, η ανάγκη ουσιαστικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του 4ου 

ΚΠΣ είναι ιδιαίτερα επιτακτική. Με τα σημερινά δεδομένα στον προσανατολισμό της 

Ευρωπαϊκής πολιτικής και στους αναπτυξιακούς δείκτες πολλών περιφερειών, δεν 

είναι σαφές αν θα υπάρξει άλλο μεγάλο χρηματοδοτικό ‘πακέτο’ για τη χώρα μας και 

την Πιερία. Το 4° ΚΠΣ της περιόδου 2007-2013 θα αποτελέσει για την Περιφέρεια 

Κρήτης ένα από τα βασικά μέσα στήριξης της αναπτυξιακής της πολιτικής. Για αυτό 

το λόγο θα πρέπει να επιδιώξει να αξιοποιήσει τους πόρους του με 

αποτελεσματικότητα, συναίσθηση της στενότητας τους και αίσθημα ευθύνης 

απέναντι στις προσδοκίες των πολιτών, σε δράσεις οι οποίες θα ενισχύουν με ορατό 

τρόπο το παραγωγικό δυναμικό, την ευημερία και συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Με 

βάση την εμπειρία από την εφαρμογή των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης, μπορούμε να υποστηρίξουμε σήμερα ότι η επιτυχία του 4ου ΚΠΣ θα 

εξαρτηθεί από (α) τον βαθμό που οι επιλεγόμενοι στόχοι θα αντιμετωπίζουν τις αιτίες 

και όχι τις εκφράσεις και εκφάνσεις των προβλημάτων, (β) το βαθμό συγκέντρωσης 

των πόρων σε έργα και δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και (γ) την 

αποτελεσματική υλοποίηση του από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τέλος, η αναπτυξιακή στρατηγική, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να 

στηρίζεται σε μια ευρύτερη κοινωνική συναίνεση, να πείθει και να κινητοποιεί 

ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι 

πολιτικές της να αποφεύγουν τη μονομέρεια και να προσφέρουν δυνατότητες για 

αναπτυξιακό μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις της περιοχής. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις αναγκαίες τομές. Σημαίνει όμως, 

ότι τα κόστη και τα οφέλη που θα προκόψουν από συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει 

να είναι ισόρροπα κατανεμημένα και επιπλέον, αυτή η κατανομή θα πρέπει να είναι 

ορατή και μέσα στα όρια της κοινής λογικής.

6.2. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Τουριστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια 

Κρήτης

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________
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Τα φυσικά και επίκτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συνθέτουν το 

τουριστικό προφίλ της Κρήτης, αυτά είναι που επιτρέπουν στην Περιφέρεια να θέσει 

ένα σύνολο υψηλών, αλλά και εφικτών στόχων ανάπτυξης για το μεσοπρόθεσμο 

μέλλον. Σε γενικό επίπεδο, οι τουριστικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Κρήτης είναι:

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας________________________________

1. Η ενίσχυση της συμβολής του τουρισμού στην ανάπτυξης της 
Περιφέρειας

2. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας του τουριστικού τομέα

3. Η σταθερή επιδίωξη της βιωσιμότητας του τουρισμού

Ο πρώτος Στρατηγικός στόχος που τίθεται, αφορά στην ενίσχυση της θέσης της 

τουριστικής δραστηριότητας στην Περιφερειακή οικονομική διάρθρωση και 

παραγωγή και στην προώθηση της ταχύτερης αναπτυξιακής σύγκλισης της 

Περιφέρειας. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την αύξηση των εισοδημάτων που 

παράγονται στον τουρισμό, αύξηση των συναλλαγματικών εισπράξεων, αύξηση της 

απασχόλησης, την προώθηση στοχευμένων και αποτελεσματικών επενδύσεων, την 

αύξηση των τουριστικών δαπανών και της τουριστικής κατανάλωσης κ.α.

Ο δεύτερος Στρατηγικός στόχος για τον τουρισμό, αφορά στη βελτίωση των 

οικονομικών επιδόσεων του τομέα στο σύνολο του, αλλά και κάθε συνιστώσας του 

ξεχωριστά. Άλλωστε η βελτίωση των οικονομικών αποδόσεων - επιδόσεων της 

τουριστικής δραστηριότητας συμβάλλει στην επίτευξη και του πρώτου στόχου, 

εξασφαλίζοντας χωρική και κοινωνική συνοχή.

Ο τρίτος Στρατηγικός στόχος εισάγει την έννοια της βιωσιμότητας στην 

υιοθετούμενη στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η σταθερή επιδίωξη για 

βιώσιμη ανάπτυξη συσχετίζει την έννοια της διατήρησης της ηγετικής θέσης της 

Κρήτης στο τουριστικό γίγνεσθαι, με την παράλληλη διαφύλαξη των 

χαρακτηριστικών εκείνων που αποτελεόυν πόρους για την τουριστική παραγωγή 

(όπως φυσικό και πολιτιτστικό περιβάλλον, τοπική παράδοση κλπ) και η διαχείριση -
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χρήση τους πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας και της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η επιδίωξη της βιωσιμότητας του τουρισμού, όμως, δε 

σχετίζεται μόνο με την προστασία των τουριστικών πόρων αλλά και με την ανάγκη 

για επιλογή στρατηγικών, μέσων και ενεργειών οι οποίες θα δημιουργούν 

πολλαπλασιαστικά οφέλη και τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα και θα 

δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω διεύρυνση - ανάπτυξη του συστήματος.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι συνάδουν με το αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας, 

είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και εφόσον εξειδικευτούν και 

υποστηριχθούν από κατάλληλες πολιτικές και δράσεις είναι σε θέση να 

κινητοποιήσουν την Περιφέρεια και να της δώσουν μια νέα αναπτυξιακή ώθηση.

Η υλοποίηση αυτών των στόχων θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας 

αναπτυξιακής ταυτότητας για την Κρήτη, η οποία τονίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της και ταυτόχρονα δημιουργεί μια καθ’ όλα ρεαλιστική και 

επιτεύξιμη εικόνα τόσο προς το εσωτερικό της, όσο και προς το εξωτερικό της. Η 

εικόνα αυτή, παρά τον αφαιρετικό χαρακτήρα της, λειτουργεί συμβολικά και 

συμβάλλει στην προβολή της περιοχής και στην καλύτερη εμπέδωση της 

αναπτυξιακής στρατηγικής.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
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6.3. Στρατηγική και Άξονες Παρέμβασης για την Περαιτέρω Ανάπτυξη του 

Τουριστικού Συστήματος της Κρήτης

Η υλοποίηση των παραπάνω γενικών στόχων συνδέεται με ένα αναπτυξιακό 

όραμα σχετικά με τη διαμόρφωση μιας νέας, περισσότερο συστημικής αναπτυξιακής 

ταυτότητας για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Κρήτης. Έτσι, το αναπτυξιακό όραμα 

για την περιοχή αναφοράς συμπυκνώνεται στην επιδίωξη:

«Η Κρήτη εξωστρεφής διακριτός τόπος ανάπτυξης στην τομή τριών 

Ηπείρων, με έμφαση στην μεγιστοποίηση της συμβολής του τουρισμού στην 

περιφερειακή οικονομία με γνώμονα το σεβασμό στις αρχές της ισόρροπης και 

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της αειφορίας».

Συνεπώς, το αναπτυξιακό όραμα της Κρήτης είναι η δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό 

και εσωτερική οικονομική, κοινωνική και διοικητική συνοχή, η οποία θα δίνει
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έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

περιοχής.

Η πραγμάτωση αυτού του αναπτυξιακού οράματος προϋποθέτει τον 

καθορισμό ειδικών στόχων και την διατύπωση σαφών αξόνων προτεραιότητας, πάνω 

στους οποίους θα στηρίζεται η σχεδιαζόμενη αναπτυξιακή στρατηγική για την 

περιοχή. Ο καθορισμός των αξόνων πάνω στους οποίους βασίζεται η στρατηγική, 

εξυπηρετεί την ανάγκη για συστημική προσέγγιση (όπως αυτή αναλύθηκε στην 

θεωρητική ανασκόπηση της παρούσης εργασίας) του τουρισμού και λαμβάνει υπόψη 

την αλληλεπίδραση και δια-δραστική σχέση των συνιστωσών του τουριστικού 

κυκλώματος.

Οι Άξονες παρέμβασης της Στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

τουριστικού συστήματος της Κρήτης συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οργανωτική, Θεσμική και ποιοτική βελτίωση του Τουριστικού 

Άξονας 1 Συστήματος της Κρήτης: προς μια νέα περιφερειακή τουριστική 

διακυβέρνηση (tourism local governance)

„ _ Διεύρυνση του Τουριστικού Συστήματος της Κρήτης μεΑξονας 2
παράλληλη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης

Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι συνολικά ισορροπημένη, ικανοποιεί 

τόσο τις εξωτερικές δεσμεύσεις όσο και τις εσωτερικές προτεραιότητες και ανάγκες 

και επιτρέπει τα μέγιστα δυνατά οφέλη κάτω από τις συνθήκες που έχουν 

διαμορφωθεί.

6.3.1. Άξονας Πρώτος: Οργανωτική, Θεσμική και ποιοτική βελτίωση του 

Τουριστικού Συστήματος της Κρήτης: προς μια νέα περιφερειακή τουριστική 

διακυβέρνηση (tourism local governance)

Ο άξονας αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από προτεινόμενες ενέργειες και 

δράσεις, οι οποίες στόχο έχουν τη βελτίωση του θεσμικού, οργανωτικού και 

ποιοτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο τουρισμός στην Κρήτη. Ο
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άξονας συνοψίζει, οργανώνει και θέτει μια νέα προσέγγιση και μια νέα αντίληψη 

στην διαχείριση της Κρήτης ως Τουριστικός Προορισμός. Η δέσμη των προτάσεων 

που διατυπώνονται σε αυτόν τον άξονα, στοχεύουν, ακριβώς, στην εισαγωγή μιας 

νέας λογικής διακυβέρνησης τουριστικών προορισμών, αυτή της Περιφερειακής 

Τουριστικής Διακυβέρνησης (Tourism Local Governance).

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού για οργανωτική, θεσμική και ποιοτική 

αναβάθμιση - βελτίωση του τουριστικού συστήματος, υιοθετούνται μια σειρά από 

προτάσεις και οι οποίες παρουσιάζονται κατά σειρά σημαντικότητας και 

προτεραιότητας.

Δηιιιουργία Οργανισρού Διαγείρισης Τουριστικής Ανάπτυξης (Ο.Δ.Τ.Α. Κρήτης) σε 

περιφερειακό επίπεδο

Ένα σχέδιο ή μια στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, προκειμένου να 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θα πρέπει καταρχήν να γίνει αποδεκτό από τους 

αρμόδιους φορείς και την κοινή γνώμη. Η συνειδητοποίηση των ωφελειών και της 

αναγκαιότητας της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης από όλους είναι βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του όποιου σχεδίου.

Μια δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι η εκούσια δέσμευση όλων των 

εμπλεκόμενων για τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων και δράσεων που τους 

αναλογούν. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι η δημιουργία συντονιστικών μηχανισμών 

που θα κινήσουν τις διαδικασίες αποδοχής των σχεδίων και θα συντονίζουν τις 

εργασίες εφαρμογής της όποιας τουριστικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας.

Προς εκπλήρωση της τρίτης προϋπόθεσης, προτείνεται η σύσταση ενός 

συντονιστικού φορέα, άτυπου αρχικά, αλλά με εκτελεστικό χαρακτήρα, με την 

επωνυμία Οργανισμός (ή Συμβούλιο) Διαχείρισης Τουριστικής Ανάπτυξης Κρήτης. 

Πρόκειται για ένα φορέα ο οποίος θα λειτουργεί σαν «ομπρέλα» για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη - συνιστώσες του τουριστικού συστήματος της Κρήτης. Μέτοχοι 

και εταίροι του νέου αυτού συντονιστικού σχήματος, δυνητικά, θα μπορούσαν να 

είναι τόσο δημόσιοι φορείς όσο και ιδιώτες.

Για να κατανοήσει κανείς την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου φορέα, που 

άλλωστε σε ανταγωνίστριες χώρες (π.χ. Ισπανία) έχει επιτύχει, αρκεί να αναρωτηθεί 

τα εξής:

• Ποιος διαχειρίζεται κρίσεις;

• Ποιος παρέχει τουριστικές πληροφορίες;

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
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• Ποιος συντονίζει την διοργάνωση εκδηλώσεων;

• Ποιος θα κατασκευάσει και θα ενημερώνει το επίσημο τουριστικό portal;

• Ποιος θα αλλάξει την τουριστική συνείδηση των καταστηματαρχών;

• Ποιος θα ενισχύσει την θετική στάση του πληθυσμού απέναντι στους 

επισκέπτες;

• Ποιος θα πιέσει για τη δημιουργία και λειτουργία των αυτονόητων υποδομών 

π.χ. αποχωρητήρια στο λιμάνι και σε αρχαιολογικούς χώρους;

• Ποιος θα πρέπει να μετατρέψει τις υπηρεσίες σε δυνατές εμπειρίες;

Απλά ερωτήματα αλλά όχι απαραίτητα και με σίγουρες απαντήσεις. Ένας 

οργανισμός, σαν αυτόν που προτείνεται θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα 

ζητήματα και σωρεία άλλων, τα οποία όμως τελικά έχουν να κάνουν με την 

οργάνωση και την ποιότητα του προϊόντος που θέλει να προβάλει - προωθήσει η 

Κρήτη.

Η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα υπαγορεύεται από ένα κοινό όραμα - στόχο 

που όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τουρισμό πρέπει να έχουν: «Η διαχείριση της 

Κρήτης ως ενιαίος τουριστικός προορισμός με συγκεκριμένους στόχους, 

αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της, ακολουθώντας τα πρότυπα 

επιτυχημένων προορισμών».

Η σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού έχει σκοπό: τη βελτίωση της 

ελκυστικότητας του προορισμού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

μάρκετινγκ του προορισμού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας του προορισμού, τη 

βελτίωση της διοίκηση του προορισμού και τη δημιουργία ανταγωνιστικής 

τουριστικής βιομηχανίας.

Η δημιουργία αυτή προτείνεται να γίνει με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα, οπού όλοι εκείνοι οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι διαμορφώνουν με τις 

αποφάσεις και τις επιλογές τους το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της Κρήτης, θα συνεργαστούν με τεχνοκράτες του 

τουρισμού, για να οραματιστούν, να αποφασίσουν και να ενεργήσουν με έναν κοινό 

σκοπό: Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού. Όλοι αυτοί οι 

οποίοι συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής θα 

πρέπει να έχουν ένα κοινό λόγο σε ένα κοινό τραπέζι κάτω από την ομπρέλα ενός 

ΝΕΟΥ ενιαίου τεχνοκρατικού οργανισμού.
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Ενδεικτικά σε αυτό το νέο φορέα θα μπορούσαν να συμμετέχουν:

• Από το δημόσιο τομέα, ο EOT, η Περιφέρεια, οι ΝΕΤΠ, ΤΕΔΚ, Δήμοι (με 

τους οργανισμούς τους). Επιμελητήρια, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Λιμενικό 

ταμείο, Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 

Αναπτυξιακές εταιρείες (ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ, Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., 

Αναπτυξιακή Κρήτης Α.Ε., Εταιρεία Τουρισμού Κρήτης Α.Ε. κ.α.), Αστικές 

συγκοινωνίες, ΚΤΕΛ, Αστυνομία, Υπηρεσίες Υγείας και άλλοι.

• Από τον ιδιωτικό τομέα, Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Εστιατόρια, 

Εμπορικοί Σύλλογοι, Ξεναγοί, Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεων IX 

και μηχανών, ΤΑΞΙ, Διευθυντές ξενοδοχείων, Ξενοδοχοϋπάλληλοι, Εργατικό 

Κέντρο, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.α.

Ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα ενός τέτοιου οργανισμού βασίζεται στην 

σχέση που σχηματικά αποδίδεται ως εξής (βλ. σχήμα 6.1):

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________

Σχήμα 6.1 Ανάλυση εννοιολογικής σύστασης του ΟΔΤΑ Κρήτης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΔΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 
ΤΕΧΝΟΚΡΑ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΡΑΜΑ 
ΚΟΙΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Ένα ενδεικτικό οργανόγραμμα του Οργανισμού παρατίθεται παρακάτω για την 

καλύτερη κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του οργάνου:
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ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΙΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

Νέα τουριστική διακυβέρνηση και στρατηγική ενιαίας τουριστικής ποοβολής

Ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα ενταγμένη στο συνολικό τοπικό 

κοινωνικοοικονομικό και οικολογικό σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο της τοπικής 

οικονομίας και κοινωνίας που να μην επηρεάζει και να μην επηρεάζεται από την 

τουριστική δραστηριότητα. Συνεπώς, λόγω αυτής της φύσης του αλλά και λόγω της 

ιδιαίτερα σημαντικής συμβολής του στην ανάπτυξη της Κρήτης είναι αναγκαία η 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (π.χ. κρατικών φορέων, αυτοδιοίκησης, 

επιχειρήσεων, εργαζομένων, επιστήμης, κοινωνίας πολιτών) στο σχεδίασμά της 

τουριστικής ανάπτυξης και στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής. Στόχος της 

δράσης είναι, λοιπόν, με συντονιστή την Περιφέρεια Κρήτης η δημιουργία ενός 

τοπικού συστήματος (φόρουμ) διαβούλευσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού, 

άσκησης και αξιολόγησης της τουριστικής πολιτικής και η ενίσχυση και η ενοποίησή 

όλων των σύγχρονων μορφών προβολής τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των 

επιχειρήσεων σε ένα κοινό στρατηγικό πλάνο. Η στρατηγική προβολής θα πρέπει να 

προκύπτει συνεργατικά, να διαθέτει επαρκείς πόρους, να στοχεύει στις κατάλληλες 

αγορές, να εφαρμόζεται έγκαιρα κ.α.

Οι αναμενόμενες ωφέλειες από μια τέτοια δράση και στοχοθέτηση 

σχετίζονται με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τοπικής τουριστικής 

πολιτικής, καλύτερη διαχείριση της αλληλεξάρτησης μεταξύ τουρισμού και άλλων 

δραστηριοτήτων, αποφυγή τοπικών τριβών ή συγκρούσεων, αύξηση του αριθμού 

επισκεπτών, προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερου εισοδήματος, είσοδος σε νέες 

αγορές, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, 

προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, αύξηση απασχόλησης κ.α.

Τουριστικός γωροταζικός σγεόιασιιός - υπολονιστιός αειφορικής φέρουσας ικανότητας

Ο τουρισμός συνιστά μια δραστηριότητα με έντονη χωρική διάσταση. Η 

διάσταση αυτή αναφέρεται αφενός στις χρήσεις γης και αφετέρου στην διασπορά των 

τουριστικών πόρων και της τουριστικής δραστηριότητας. Στόχος της προτεινόμενης 

παρέμβασης είναι στο πλαίσιο του εθνικού και του περιφερειακού χωροταξικού 

σχεδιασμού να προσδιορίσει σε επίπεδο Νομών ή/και δήμων τις χρήσεις γης, ώστε να 

αποφευχθεί το φαινόμενο της καθυστέρησης ή αναβολής τουριστικών επενδύσεων. 

Επίσης, ο χωρικός τουριστικός σχεδιασμός θα πρέπει να προάγει τη χωρική διασπορά 

της τουριστικής δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης όλων των μορφών τουρισμού. 

Ακόμη, ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας των επί μέρους περιοχών θα 

προσδιορίσει την τοπική τουριστική επενδυτική πολιτική.
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ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

Με την παραπάνω πρόταση στρατηγικής για τουριστικό χωροταξικό 

αναμένονται μια σειρά από γενικές και ειδικές επιπτώσεις όπως: αποφυγή 

συγκρούσεων χρήσης γης, βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και των 

επενδύσεων, μεγαλύτερη χωρική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας, 

αναβάθμιση της ποιότητας μέσω αποφυγής υπερβάσεων της φέρουσας τουριστικής 

ικανότητας, διασφάλιση της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης, καλύτερος 

σχεδιασμός και αποδοτικότερη χρήση των υποδομών, κ.α.

Επιγειοησιακά σγέδια επωνυιιίας και ταυτότητά τουριστικών προορισιιών

Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως παρουσιάστηκε και στην ανάλυση του 

τουριστικού της συστήματος, διαθέτει ένα πολύ σημαντικό αριθμό ειδικών 

τουριστικών προορισμών π.χ. Λευκά όρη, Ψηλορίτης, παράκτιες περιοχές Βορά και 

Νότου, μονές και εκκλησίες, μουσεία, διεθνώς αναγνωρισμένους αρχαιολογικούς 

χώρους, παραδοσιακοί οικισμοί. Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η 

πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις τουριστικές 

επιχειρήσεις (π.χ. ISO, EMAS) καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τοπικού ή 

περιφερειακού συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας. Επίσης, οι ειδικοί 

τουριστικοί προορισμοί θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν για την αειφορική 

διαχείριση του τουρισμού (π.χ. EMAS, ECOTOURISM) και να αποκτήσουν 

ταυτότητα μέσω προβολής και συμμετοχής σε εξειδικευμένα διεθνή και ευρωπαϊκά 

δίκτυα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα είχε ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση της προβαλλόμενης εικόνας της περιοχής, την αύξηση 

επισκεπτών υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, 

αύξηση εισοδημάτων και απασχόλησης, κ.α.

Απόκτηση Σήιτατος Κρητικής Κουζίνας

Σημαντικό στοιχείο της τοπικής παράδοσης, κουλτούρας και διαβίωσης στην Κρήτη, 

αποτελεί η Κρητική Κουζίνα. Η Κρητική Διατροφή πιστώθηκε στο λογαριασμό της 

Κρήτης το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90, πλουτίζοντας στους πόρους της, ίσως 

με το πιο διαφημισμένο προϊόν στον κόσμο. Η τεράστια δύναμη της Κρητικής 

διατροφής είναι ιδιαίτερα αισθητή εκτός Κρήτης και όσους ασχολούνται με την 

διατροφή ή τη γαστρονομία. Έχει, λοιπόν εξελιχθεί σε έναν αναπτυσσόμενο και 

πολλά υποσχόμενο τουριστικό πόρο, ο οποίος όμως χρήζει ιδιαίτερης εξέτασης και 

διαχείρισης. Ένας τρόπος προς την κατεύθυνση της ορθής εμπορικοποίησης - 

προϊοντοποίησης της Κρητικής Κουζίνας ως τουριστικός πόρος, αποτελεί και η
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απόκτηση Σήματος - Επωνυμία, ώστε να έχει διακριτό και αποδεκτό χαρακτήρα, 

διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την προβολή - προώθηση και εκμετάλλευση του 

για προσέλκυση επισκεπτών.

Ανάπτυξη εναλλακτικών ηοροών τουρισμού και καθορισρόζ προδιαγραφών via τκ 

δράσεκ αυτού του eiSovc τουρισρού

Παρά την ύπαρξη πολυποίκιλων τουριστικών πόρων, η Περιφέρεια εμφανίζει 

μεγάλη εξάρτηση από τον παραδοσιακό παραθαλάσσιο τουρισμού, με συνέπεια το 

μικρό μήκος της τουριστικής περιόδου (σε σχέση με τις δυνατότητες της και όχι σε 

σχέση με τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές της χώρας) και την άνιση χωρική (και 

χρονική) κατανομή, εις βάρος της ενδοχώρας, της τουριστικής δραστηριότητας. 

Στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. 

αγροτουρισμού, ορεινού, οικολογικού, πολιτιστικού, αθλητικού, συνεδριακού, 

θρησκευτικού, ιαματικού, κ.α.). Δεν είναι υπερβολή εάν τονιστεί ότι η Κρήτη έχει 

όλους εκείνους τους πόρους και προϋποθέσεις να αναπτύξει σχεδόν όλες της μορφές 

τουρισμού και να αποτελέσει υπόδειγμα περιοχής όπου αναπτύσσονται όλα τα είδη 

της τουριστικής δραστηριότητας. Η δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και 

η ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε νέες μορφές αποτελούν τον πυρήνα της δράσης. 

Κατάρτιση στελεχών σε θέρατα αναπτυξιακού σγεδιασρού, διαγείρισηζ προγραιιράτων, 

ελέγγου τουριστικής ανάπτυξης κ.α.

Η συγκεκριμένη πρόταση στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεών της σε θέματα 

τουριστικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων καθώς και 

χρηματοδοτήσεων και αξιολογήσεων των εφαρμοζόμενων τουριστικών και λοιπών 

αναπτυξιακών πολιτικών. Την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, μπορεί να αναλάβει προς 

υλοποίηση ο προτεινόμενος ΟΔΤΑ Κρήτης.

Επίσης, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της τοπικής τουριστικής 

διακυβέρνησης προτείνονται μια σειρά ακόμη δράσεων όπως:

• Προώθηση και ενίσγυση νέων επενδύσεων via εγκαταστάσεις ειδικών 

τουριστικών υποδορών

• Αδειοδότηση και έλεγγος των προδιαγραφών λειτουργίας των τουριστικών 

επιγειρήσεων

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________
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• Στενή συνεργασία της περιφερειακής διοίκησης με την εθνική σε ξητήματα 

στήριξης τόσο της εικόνας της Κρήτης, όσο και άλλων ζητημάτων αναπτυξιακής 

πορείας της Νήσου.

• Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και 

πολιτών για σημασία αείφορικού τουρισμού

• Ενημέρωση και ενθάρρυνση των τουριστών για επίσκεχμη φυσικών και 

πολιτιστικών μνημείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

• Κμ

6.3.2. Αξονας Δεύτερος: Διεύρυνση του Τουριστικού Συστήματος της Κρήτης με 

παράλληλη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης

Ο Δεύτερος άξονας της Στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουριστικού 

συστήματος της Κρήτης, σχετίζεται με την διεύρυνση του συστήματος, η οποία 

μεταφράζεται στην προσπάθεια διάχυσης του τουρισμού σε τρία επίπεδα: την χωρική 

διάχυση, την κλαδική διάχυση και τέλος την δικτύωση των δρώντων στοιχείων του 

συστήματος. Στόχευση του άξονα, αποτελεί η αύξηση του μεριδίου στον τουρισμό 

της παραγωγικής βάσης της οικονομίας της Κρήτης και επιδιώκεται με τον τρόπο 

αυτό η βελτίωση, ποιοτική και ποσοτική, της τουριστικής προσφοράς.

6.3.2.1. Χωρική διάχυση

Η χωρική διάχυση, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, αποτελεί μια 

σημαντική παράμετρος στην διαδικασία διεύρυνσης του τουριστικού συστήματος, 

καθώς ανοίγει προοπτικές σε νέες περιοχές, για ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων στα όρια τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ισόρροπη 

ανάπτυξη του τουρισμού στο χώρο δίδοντας ευκαιρία σε νέους προορισμούς να 

διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην τουριστική βιομηχανία της Κρήτης. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται μια σειρά ενεργειών - δράσεων οι οποίες κινούνται προς 

την κατεύθυνση της χωρικής διάχυση που προαναφέρθηκε:

• Ολοκληρωμένο σγέδιο ανάπτυξης ορεινών όγκων της Κρήτης

• Δημιουργία δασικών γωριών

• Δημιουργία αρχαιολογικών και πολιτιστικών διαδρομών

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________
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• Στήριξη τοπικών φεστιβάλ και δρώρενων πολιτιστικού χαρακτήρα.

• Χωροθέτηση ειδικών τουριστικών υποδορών (ραρίνες, νκολφ κλπ.)

• Διατήρηση, ανάδειξη και προστασία παραδοσιακών οικισρών

• Επισήρανση νέων τουριστικά αξιοποιήσιρων τόπων - περιογών - οικισρών

• Κατασκευή ποδηλατοδρόμιων

• Ενθάρρυνση των τουριστών via επίσκειι/η φυσικών και πολιτιστικών ρνηρείων 

και πολιτιστικών εκδηλώσεων

• Διάνοιξη - βελτίωση - Σήμανση - Χαρτογράφηση οδών up πρόσβαση προς τη 

Νότια Κρήτη yia την αξιοποίηση των νοτίων παραλίων και των τουριστικών 

πόρων των εκεί περιογών

• Δηιαουρνία ρεγάλων συνεδριακών κέντρων

• Κα.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________

6.3.2.2 Κλαδική διεύρυνση του συστήματος

Η κλαδική διεύρυνση του τουριστικού συστήματος, αναφέρεται στην 

ενίσχυση της προσφοράς και εν γένει του συστήματος με νέα προϊόντα, αλλά 

σχετίζεται και με την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων. Με την παράμετρο της 

κλαδικής διεύρυνσης, στην Στρατηγική μας, επιδιώκεται η αύξηση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και ουσιαστικά των επιλογών που έχει ο δυνητικός 

επισκέπτης.

• Διεύρυνση και θεματική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Ανάπτυξη 

εναλλακτικών ρορφών τουρισμού. Δηριουονία θερατικών πάρκων. Ανάπτυξη 

νέων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προορίζονται yia τον 

τουρισρό.

• Έρευνες διεθνούς αγοράς via στρατηγικούς κλάδους της Περιφέρειας, ρε 

συρπληρωρατικό γαρακτήρα προς τον τουρισρό - Σγέδια Marketing

• Διαρόρφωση συνκεκριρένου στόγου yia την απόκτηση συστηράτων διαγείρισης 

και διασφάλισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις

• Ενίσγυση συλλογικών μορφών δράσης των επιχειρήσεων ρε στόγο τις εξαγωγές 

- διαρόρφωση ενιαίας επωνυρίας προέλευσης
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6.3.2.3. Δικτύωση και διασύνδεση των συνισταμένων του συστήματος

Η δικτύωση και η διασύνδεση των συνισταμένων του τουριστικού 

συστήματος αναφέρεται στην δυνατότητα ανάδειξης και ενδυνάμωσης σχέσεων και 

συνεργασιών των επιχειρήσεων, των φορέων και των άλλων τμημάτων της 

τουριστικής προσφοράς. Η διασύνδεση - δικτύωση επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα - 

τρόπους: με την οριζόντια δικτύωση, την κάθετη δικτύωση αλλά και την δικτύωση 

μεταξύ ετερογενών στοιχείων ακόμη και εκτός του συστήματος.

6.3.2.3.1 Οριζόντια δικτύωση

Η οριζόντια δικτύωση αναφέρεται στην προώθηση συνεργασιών και συ- 

λειτουργιών ομοειδών τουριστικών επιχειρήσεων ή τουριστικών πόρων, με στόχο την 

καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Με την οριζόντια δικτύωση προωθείται η ανάπτυξη σε συστάδες, ομοειδών 

επιχειρήσεων το οποίο επιφέρει μια σειρά από οφέλη στις επιχειρήσεις και συμβάλλει 

στον περιορισμό των κοστών λειτουργίας, προβολής, προμηθειών κ.α. Έτσι, 

ομοειδείς επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν κοινές προμήθειες, 

κοινές υπηρεσίες μεταφορών, κοινές εμπορικές συμφωνίες κλπ.

2.3.2 Κάθετη δικτύωση

Η κάθετη δικτύωση στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων και την εναρμόνιση 

της λειτουργίας μεταξύ επιχειρήσεων του τουριστικού συστήματος μεν, που ανήκουν 

όμως σε διαφορετικά μέρη του συστήματος. Παραδείγματος χάριν, συνεργασίες 

μεταξύ της προβολής και του τομέα των μεταφορών, συνέργιες μεταξύ των 

τουριστικών καταλυμάτων και των μεταφορικών επιχειρήσεων κλπ.

2.3.3 Ετερογενής δικτύωση

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
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Η ετερογενής δικτύωση αποτελεί, ίσως το σημαντικότερο είδος δικτύωσης που πρέπει 

να επιδιώκεται για μια τουριστική περιοχή όπως η Κρήτη. Η ετερογένεια στη 

δικτύωση αυτή, σχετίζεται στη συνέργια της αμιγώς τουριστικής πολιτικής με άλλες 

πολιτικές και με εξωτερικούς παράγοντες, που έμμεσα συνδέονται με το τουριστικό
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σύστημα. Παρακάτω, παρατίθενται μια σειρά προτεινόμενων ενεργειών και δράσεων, 

οι οποίες εξυπηρετούν το σκοπό, αυτό της καλύτερης σύνδεσης της τουριστικής 

δραστηριότητας με την τοπική κοινωνία, οικονομία και τοπική πολιτική.

Δικτύωση με πολιτισμό:

• Πλήρης καταγραφή όλων των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων της 

περιογής (π.γ. αργαιολονικών μνημείων, μονών και εκκλησιών, γώροι με 

ιστορική σημασία, μουσεία, αργιτεκτονική κληρονομιά)

• Ορισμός επισκέιι/ιμων γώρων και προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας 

αυτών

• Έκδοση οδηγού με γάρτες και τρόπους πρόσβασης

• Ενημέρωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ρέστο εκδόσεων, 

ενημέρωσης τουριστικών πρακτόρων και γραφείων ταζιδιών καθώς και των 

τουριστικών επιγειρήσεων της περιογής, μέσω του διαδικτύου κλπ.

• Ενημέρωση επί τόπου του κοινού μέσω επιγραφών, φυλλαδίων, καταλόγων, 

έενάγησης, πολυμέσων

• Κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (π.γ. έργα προστασίας και 

ασφάλειας, μονοπάτια επισκεπτών, κέντρα ενημέρωσης, γώροι υγιεινής, κάδοι 

σκουπιδιών, πάγκοι via επισκέπτες κ.α.)

• Αποκατάσταση και αξιοποίηση αργιτεκτονικών μνημείων

• Έργα αποκατάστασης των αργαίων θεάτρων της περιογής και ένταςη τους στο 

αντίστοιγο φεστιβάλ

• Συντονισμός και συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες via αξιοποίηση 

αργαιολονικών, ιστορικών μνημείων κλπ.

• Δημιουργία θεματικού πάρκου εμπνευσμένου από μυθολογία περιογής

• Διοργάνωση ειδικών καλλιτεγνικών φεστιβάλ

Δικτύωση με συγκοινωνιακή - μεταφορική πολιτική:

• Συμμετογή τοπικών φορέων ως εταίροι, στη διοίκηση και διαγείριση 

συγκεκριμένων υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια)

• Πρόγραμμα αύήησης του ποσοστού των επισκεπτών που αφίκνούνται με μαζικά 

μέσα μεταφοράς μέσω βελτίωσης των δρομολογίων επί τόπου, μέσω 

ενημέρωσης και συμβουλών για τη γρήση των υπεραστικών λεωφορείων,
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συνεργασία ρε ΚΤΕΛ για δρορολόγια κατά τη τουριστική περίοδο και τα 

σαββατοκύριακα, πληροφορίες άφίζης ρε ρέσα ραζικης ρεταφοράς από το 

διαδίκτυο

• Αύςηση της κινητικότητας επί τόπου γωρις IX ρέσω της δημιουργίας τοπικών 

ποδηλατοδρόρων και της ενοικίασικ ποδηλάτων (πιλοτικά προγράρρατο. drive 

and bike, rail and bike, sail and bike), των δρορολογίων λεωφορείων, της 

Yρήσης δηροτικών λεωφορείων για κοντινές διαδρορές κατά τους θερινού ρήνες 

και τη δηριουργία νέων ρονοπατιών

• Βελτίωση των οδών (ειδικά το κύκλωρα της ορεινής Κρήτης) ρε σεβασρό στο 

περιβάλλον

• Δηριουργία οργανωρένων Υώρων στάθρεύσης στην είσοδο των γωριών της 

ενδογώρας και στις παραθαλάσσιες περιογές ρε υψηλή πυκνότητα 

(αποράκρυνση των Υώρων στάθμευσης από κολυρβητικές ακτές)

Δικτύωση με περιβαλλοντική πολιτική:

• Εφαρρογή τοπικής “Asenda 21 ” για το περιβάλλον

• Ανάπτυζη επίπεδο Νορών αλλά και σε επίπεδο όήρων σγεδιων διαγείρισης 

υδάτινων πόρων και υγρών και στερεών αποβλήτων

• Συνε.γής καθαρισρός ακτών και έλεγγος των θαλάσσιων υδάτων καθώς και 

απελευθέρωση της παράκτιας ζώνης όπου είναι δυνατόν

• Αποτελεσρατική προστασία και διεύρυνση των ελί:γγων των φυσικών πάρκων 

και των προστατευόρενων περιογών (Χωροταξικό Σγέδιο)

• Ενέργειες για ανάπτυξη και ερπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης τόσο από 

την πλευρά των συρρετεγόντων στην τουριστική προσφορά όσο και από την 

πλευρά των επισκεπτών ρέσω κατάρτισης, ρηνυράτων, ηρεοίδων, 

συγκεντρώσεων, ενσωράτωση σε διαιρηριστικές εκστρατείες επιγειρησεων, 

δηρόσιων φορέων, όήρων, συνδέσρων κλπ.

• ΣυνεΥη επιστηρονικη έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων τουριστικών 

δραστηριοτήτων

• Εκούσιες συρφωνίες ρε συνδέσρους και συλλόγους για Υρήση τουριστικών 

πόρων και δραστηριότητες στη φύση

• Ειοαρρογή EMAS ή άλλου συστηρατος αειφόρου τουριστικής διαγείρισης

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
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• Ενημέρωση και κατευθύνσεις οικολογικής και περιβαλλοντικής; συμπεριφοράς 

σε Snuovc και κοινότητες

• Συγκέντρωση και διαχείριση αποβλήτων πλοίων

• Μέτρα για μείωση θορύβου σε τουριστικές και σε προστατευόμενες περιοχές

• Ενθάρρυνση yρήσης ηλιακής ενέργειας σε τουριστικές εγκαταστάσεις

• Ενθάρρυνση της Υρήσης φυσικού αερίου από τουριστικές επιχειρήσεις, 

νοικοκυριά και βιομηγανίες της περιογής - επέκταση δικτύου.

• Αξιοποίηση του υδάτινου και αιολικού δυναμικού για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας

• Καμπάνια για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας

• Συμβουλές για μεθόδους και τεγνικές κατασκευής κτιρίων για εξοικονόμηση 

ενέργειας - παθητική οικονομία

• Πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιωτικές επιχειρήσεις

• Πρόγραμμα μείωσης παραγωγής σκουπιδιών και διαλογή αυτών από 

επν/ειρήσεις

• Πρόγραμμα μείωσης νόησης ύόατος και αποβλήτων

• Αποφυγή πρόκλησης ηχητικής ρύπανσης από ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις

• Διάδοση και ενθάρρυνση της βιολογικής καλλιέργειας και της πολυκαλλιέργειας

• Μείωση της νιτρορύπανσης στον αγροτικό τομέα

• Μη Υρήση Υημικών σε δημόσια πάρκα, περιαστικές εκτάσεις κλπ.

• Έργα προστασίας και ανάπτυξης των δασών, ενίττ/υση και στήριξη ομάδων 

εθελοντών πυροσβεστών

• Αξιοποίηση για τους πολίτες και τους επισκέπτες των πεοιαστικών δασών

• Οργάνωση εκπαιδευτικών και βιωματικών εκδρομών στα δάση και 

οικοσυστήματα της περιογής

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση με έμφαση στο περιβάλλον της περιογής

Δικτύωση με αγροτική οικονομία:

• Προώθηση πολύ-δραστηριότητας στον αγροτικό γώρο

• Στήριξη κτηνοτροφίας μικρών ξώων και εφαρμογής Κοινοτικής νομοθεσίας

• Προώθηση επενδύσεων στην εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

• Ίδρυση φορέα προώθησης αγροτικών προϊόντων ή/και δημιουργία εμπορικής 

εταιρείας
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• Ανάπτυξη επώνυμων, πιστοποιηρένων αγροτικών προϊόντων

• Δηριουονία δικτύου μεταξύ τοπικών αγροτικών ρονάδων και ξενοδογείων και 

εστιατορίων via τη γρήση ποιοτικών τοπικά παραγόμενων προϊόντων (στην 

αργή πιλοτικά ιιεταξΰ περιορισρένου αριθμού ρονάδων)

• Χρήση τοπικών υλικών στις κατασκευές και εοναξορ,ένων

• Τοπικά προϊόντα στη διακόσρηση των τουριστικών επιγειρήσεων και στους 

εξοπλισιιούς

• Δηριουρνία δικτύου πιστοποιηρένων καταστηράτων yia τη διάθεση στους 

επισκέπτες τοπικών προϊόντων

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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I. LIST OF TOURISM CHARACTERISTIC PRODUCTS

The list of tourism characteristic products is provisional and corresponds to products 

considered characteristic for purposes of the international comparability of results. 

Consequently, it is meant to serve as a proposal of how, in the future, the various 

international organizations could present, in a comparable way, the results of countries that 

have developed a TSA. In coding the various items, six-digit codes, with a point between the 

fifth and sixth digits, were used. The first five digits correspond to the CPC , Version 1.0 (*) 

code, and the sixth digit is used exclusively for the present list. If the sixth digit is a zero, it 

means that this item is the same as the one presented in CPC, Version 1.0 and has been 

drawn from it, but if the sixth digit is not a zero the item corresponds only partly to the CPC 

code. For example, code 63110.0, "Hotel and motel lodging services", is identical to CPC 

code 63110, whereas code 63199.1, "Sleeping car....", corresponds only in part to CPC code 

63199.

1. Accommodation services

1.1 Hotels and other lodging services

63110.0 Hotel and motel lodging services
63191.0 Holiday centre and holiday home services
63192.0 Letting services of furnished accommodation
63193.0 Youth hostel services
63194.0 Children's training and holiday camp services
63195.0 Camping and caravanning site services
63199.1 Sleeping-car and similar services in other transport media; residence of students

1.2 Second homes services on own account or for free

This subclass includes the imputed rent on owned second homes or for-free and time-share 

apartments. There is no code in CPC with this information.

72211.1 Support services to time-share activities

2. Food-and beverage-serving services

63210.0 Meal-serving services with full restaurant services
63220.0 Meal-serving services in self-service facilities
63290.0 Other food-serving services
63300.0 Beverage-serving services for consumption on the premises

3. Passenger transport services
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3.1 Interurban railway transport services

64111.1 Scheduled rail services of passengers
64111.2 Non-scheduled rail services of passengers

3.2 Road transport services

64213.0 Interurban scheduled road transport services of passengers
64214.0 Interurban special purpose scheduled road transport services of passengers
64219.1 Scheduled ski-hills services
64219.2 Teleferic -funicular services
64221.0 Taxi services
64222.0 Rental services of passenger cars with operator
64223.0 Rental services of buses and coaches with operator

3.3 Water transport services

65111.0 Coastal and transoceanic water transport services of passengers by ferry
65119.1 Scheduled transport services of passengers
65119.2 Non-scheduled transport services of passengers
65119.3 Cruise ship services
65130.1 Personal passenger vessel services
65211.0 Inland water transport services of passengers by ferries
65219.1 Other scheduled Inland water transport services of passengers
65219.2 Sightseeing excursion services
65219.3 Cruise services
65230.0 Rental services of inland water vessels with operator

3.4 Air transport services

66110.0 Scheduled air transport services of passengers
66120.1 Non-scheduled air services of passengers
66120.2 Sightseeing services, aircraft or helicopter
66400.0 Rental services of aircraft with operator

3.5 Supporting passenger transport services

67300.0 Navigational aid services
67400.0 Supporting services for railway transport
67510.0 Bus station services
67530.1 Parking of passenger terminal transport
67610.0 Port and waterway services (excluding cargo handling}
67690.1 Vessel fuelling services
67690.2 Maintenance and upkeep services to private recreation passenger services
67710.0 Airport operation services (excluding cargo handling}
67790.0 Other supporting services for air or space transport

3.6 Passenger transport equipment rental
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96520.2 Ski fields
96520.3 Race circuit
96520.5 Recreation park and beach services
96590.1 Risk sport and adventure

6.2 Other amusement and recreational services

96910.1 Theme park services
96910.2 Amusement park services
96910.3 Fair and carnival services
96920.1 Casino services
96920.2 Slot machine services

7. Miscellaneous tourism services 

7.1 Financial and insurance services

71100.1 Travel card services
71100.2 Travel loan services
71311.1 Travel life insurance services
71320.1 Travel accident insurance services
71320.2 Travel health insurance services
71334.1 Passenger's aircraft of own use insurance services
71334.2 Passenger's vessel of own use insurance services
71339.1 Travel insurance services
71552.0 Foreign exchange services

7.2 Other good rental services

73240.1 Non-motorized land transport equipment leasing or rental services
73240.2 Winter sports equipment leasing or rental services
73240.3 Non-motorized air transport equipment leasing or rental services
73240.4 Water sports and beach equipment leasing or rental services
73240.5 Camping equipment leasing or rental services
73240.6 Saddle horse leasing or rental services
73290.1 Photographic camera rental services

7.3 Other tourism services

85970.0 Trade fair and exhibition organization services
97230.4 Spa services
91131.1 Fishing license services
91131.2 Hunting license services
91210.1 Passport issuing services
91210.2 Visa issuing services
96620.2 Guide services (mountain, hunting and fishing)
97910.0 Escort services

130
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

II. LIST OF TOURISM CHARACTERISTIC ACTIVITIES

Tourism characteristic activities can be identified as those productive whose principal output 
is characteristic of tourism. As the set of these activities does not comprise a single industry 
conforming to 1993 SNA definition (a), the TSA defines tourism industries as all 
establishments whose principal productive activity is a tourism characteristic activity.
The following table reveals the similarity between the 12 items of the provisional list used in 
the TSA tables and their corresponding codes in ISIC, Rev. 3 (b) and SICTA (c).
Activities description ISIC, Rev.3 SICTA
1. Hotels and similar 5510 5510
2. Second home ownership (imputed) Part of 7010 Part of 7010
3. Restaurants and similar 5520 5520
4. Railway passenger transport services Part of 6010 6010-1,6010-2
5. Road passenger transport services Part of (6021 and 6022) 6021- 1, 6021-2, 6021-3

6022- 1,6022-2, 6022-3 
6022-4

6. Water passenger transport services Part of (6110 and 6120) 6110-1,6110-2 
Part of 6110 
6120-1,6120-2,6120-3 
Part of 6120

7. Air passenger transport services Part of (6210 and 6220) 6210-1
6220-1,6220-2

8. Transport supporting services Part of 6303 6303-1,6303-2, 6303-3
9. Transport equipment rental Part of (7111, 7112 and 

7113)
7111-1,7111-2,7111-3 
Part of 7112, 7113-1

10. Travel agencies and similar 6304 6304
11. Cultural Services 9232

9233
9232- 1,9232-2
9233- 1,9233-2

12. Sporting and other recreational 
services

Part of 9214 
Part of 9241 
Part of 9219 
Part of 9249

Part of 9214 
Part of 9241 
9219-1 
Part of 9249
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III. COMPONENTS OF VISITOR CONSUMPTION
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IV. List of tourism-specific products

CPC/code Title
63110.0 Hotel and motel lodging services
63191.0 Holiday centre and holiday home services
63192.0 Letting services of furnished accommodation
63193.0 Youth hostel services
63194.0 Children's training and holiday camp services
63195.0 Camping and caravanning site services
63199.1 Sleeping-car and similar services in other transport media; hall residence of 

students
63210.0 Meal-serving services with full restaurant services
63220.0 Meal-serving services in self-service facilities
63290.0 Other food-serving services
63300.0 Beverage-serving services for consumption on the premises
64111.1 Scheduled rail services of passengers
64111.2 Non-scheduled rail services of passengers
64112.0 Urban and suburban railway transport services of passengers
64211.0 Urban and suburban scheduled road transport services of passengers
64212.0 Urban and suburban special purpose scheduled road transport services of 

passengers
64213.0 Interurban scheduled road transport services of passengers
64214.0 Interurban special purpose scheduled road transport services of passengers
64219.1 Scheduled ski-hills services
64219.2 Teleferics-funicular services
64221.0 Taxi services
64222.0 Rental services of passenger cars with operator
64223.0 Rental services of buses and coaches with operator
64224.0 Road transport services of passengers by man- or animal-drawn vehicles
65111.0 Coastal and transoceanic water transport services of passengers by ferry
65119.1 Other coastal and transoceanic scheduled water transport services of passengers
65119.2 Other coastal and transoceanic non-scheduled water transport services of 

passengers
65119.3 Cruise ship services
65119.4 Passenger services on freight vessels
65130.1 Rental services of passenger vessel for coastal and transoceanic water transport 

with operator
65140.0 Towing and pushing services on coastal and transoceanic waters
65211.0 Inland water transport services of passengers by ferries
65219.1 Scheduled inland water transport services of passengers
65219.2 Sightseeing excursion services
65219.3 Cruise services
65230.0 Rental services of inland water passenger vessels with operator
65240.0 Towing and pushing services on inland waters
66110.0 Scheduled air transport services of passengers
66120.1 Non-scheduled air transport services of passengers
66120.2 Sightseeing services, aircraft or helicopter
66400.0 Rental services of aircraft with operator
67300.0 Navigational aid services
67400.0 Supporting services for railway transport
67510.0 Bus station services

Ί33
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξη, Προβλήματα, Προοπτικές

67520.1 Highway operation services
67520.2 Bridge and tunnel operation services
67530.1 Parking of passenger terminal transport
67590.0 Other supporting services for road transport
67610.0 Port and waterway services (excluding cargo handling)
67630.0 Vessel salvage and refloating services
67690.1 Vessel fuelling services
67690.2 Maintenance and upkeep services to private recreation passenger services
67710.0 Airport operation services (excluding cargo handling)
67790.0 Other supporting services for air or space transport
67811.0 Travel agency services
67812.0 Tour operator services
67813.0 Tourist information services
67820.0 Tourist guide services
71100.1 Travel card services
71100.2 Travel loan services
71100.3 Vehicle loan services
71311.1 Travel life insurance services
71320.1 Travel accident insurance services
71320.2 Travel health insurance services
71331.1 Private motor vehicle insurance services
71334.1 Passenger's aircraft of own use insurance services
71334.2 Passenger's vessel of own use insurance services
71339.1 Travel insurance services
71552.0 Foreign exchange services
72211.1 Support services to time-share activities
73111.0 Leasing or rental services concerning cars and light vans without operator
73114.1 Leasing or rental services concerning campers/motor homes without operator
73115.1 Leasing or rental services concerning passenger vessels without operator
73116.1 Leasing or rental services concerning passenger aircraft without operator
73240.1 Non-motorized land transport equipment leasing or rental services
73240.2 Winter sports equipment leasing or rental services
73240.3 Non-motorized air transport equipment leasing or rental services
73240.4 Water sports and beach equipment leasing or rental services
73240.5 Camping equipment leasing or rental services
73240.6 Saddle horse leasing or rental services
73290.1 Photographic camera rental services
83811.1 Passport/visa photo services
83820.0 Photography processing services
83910.0 Translation and interpretation services
84510.0 Library services
84520.0 Archive services
85970.0 Trade fair and exhibition organization services
87141.0 Maintenance and repair services of motor vehicles
87142.0 Maintenance and repair services of motorcycles and snowmobiles
87143.0 Maintenance and repair services of trailers, semi-trailers and other motor vehicles 

not elsewhere classified
87149.1 Maintenance and repair services of leisure vessels of own use
87149.2 Maintenance and repair services of leisure aircraft of own use
87290.1 Maintenance and repair services of other goods not elsewhere classified
91131.1 Fishing license services
91131.2 Hunting license services
91210.1 Passport issuing services
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91210.2 Visa issuing services
92900.1 Language instruction services
92900.2 Operating license training services
96151.0 Motion picture projection services
96230.0 Performing arts facility operation services
96310.0 Services of performing artists
96411.0 Museum services except for historical sites and buildings
96412.0 Preservation services of historical sites and buildings
96421.0 Botanical and zoological garden services
96422.0 Nature reserve services including wildlife preservation services
96510.0 Sports and recreational sports event promotion and organization services
96520.1 Golf course services
96520.2 Ski fields operation services
96520.3 Race circuit
96520.4 Services of riding academies
96520.5 Recreation park and beach services
96590.1 Risk sport and adventure
96620.1 Sports school services
96620.2 Guide services (mountain, hunting and fishing)
96910.1 Theme park services
96910.2 Amusement park services
96910.3 Fair and carnival services
96920.1 Casino services
96920.2 Slot machine services
97230.1 Fitness centre services
97230.2 Sauna/steam bath services
97230.3 Massage services
97230.4 Spa services
97910.0 Escort services
99000.0 Services provided by extraterritorial organisations and bodies
62121.1 Non-specialized store retail trade services of fruit and vegetables
62122.1 Non-specialized store retail trade services of dairy products, eggs and edible oils 

and fats
62123.1 Non-specialized store retail trade services of meat, poultry and game
62124.1 Non-specialized store retail trade services offish and other seafood
62125.1 Non-specialized store retail trade services of sugar confectionery and bakery 

products
62126.1 Non-specialized store retail trade services of beverages
62128.1 Non-specialized store retail trade services of tobacco products
62132.1 Non-specialized store retail trade services of tents and camping goods
62133.1 Non-specialized store retail trade services of articles of clothing, articles of fur and 

clothing accessories
62134.1 Non-specialized store retail trade services of footwear
62142.1 Non-specialized store retail trade services of radio and television equipment, 

musical instruments and records, music scores and tapes
62151.1 Non-specialized store retail trade services of books, newspapers, magazines and 

stationery
62152.1 Non-specialized store retail trade services of photographic, optical and precision 

equipment
62154.1 Non-specialized store retail trade services of watches, clocks and jewellery
62155.1 Non-specialized store retail trade services of sports goods, including bicycles
62156.1 Non-specialized store retail trade services of leather goods and travel accessories
62159.1 Non-specialized store retail trade services of souvenirs
62175.1 Non-specialized store retail trade services of perfumery articles, cosmetic articles
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and toilet soaps
62181.1 Non-specialized store retail trade services of motor vehicles, motorcycles, 

snowmobiles and related parts and accessories
62182.1 Non-specialized store retail trade services of other transport equipment, except 

bicycles
62184.1 Non-specialized store retail trade services of computers and packaged software
62191.1 Non-specialized store retail trade services of solid, liquid and gaseous fuels and 

related products
62221.1 Specialized store retail trade services of fruit and vegetables
62222.1 Specialized store retail trade services of dairy products, eggs and edible oils and 

fats
62223.1 Specialized store retail trade services of meat, poultry and game
62224.1 Specialized store retail trade services offish and other seafood
62225.1 Specialized store retail trade services of sugar confectionery and bakery products
62226.1 Specialized store retail trade services of beverages
62228.1 Specialized store retail trade services of tobacco products
62232.1 Specialized store retail trade services of tents and camping goods
62233.1 Specialized store retail trade services of articles of clothing, articles of fur and 

clothing accessories
62234.1 Specialized store retail trade services of footwear
62242.1 Specialized store retail trade services of radio and television equipment, musical 

instruments and records, music scores and tapes
62251.1 Specialized store retail trade services of books, newspapers, magazines and 

stationery
62252.1 Specialized store retail trade services of photographic, optical and precision 

equipment
62254.1 Specialized store retail trade services of watches, clocks and jewellery
62255.1 Specialized store retail trade services of sports goods, including bicycles
62256.1 Specialized store retail trade services of leather goods and travel accessories
62259.1 Specialized store retail trade services of souvenirs
62275.1 Specialized store retail trade services of perfumery articles, cosmetic articles and 

toilet soaps
62281.1 Specialized store retail trade services of motor vehicles, motorcycles, 

snowmobiles and related parts and accessories
62282.1 Specialized store retail trade services of other transport equipment, except 

bicycles
62284.1 Specialized store retail trade services of computers and packaged software
62291.1 Specialized store retail trade services of solid, liquid and gaseous fuels and 

related products
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V. BASIC INDICATORS

For the purpose of international comparability of data, the following are the basic indicators 

available for the different topics outlined:

INBOUND TOURISM

Arrivals

Arrivals cannot de assumed to be equal to the number of persons travelling. When a person 

visits the same country several times a year, an equal number of arrivals is recorded. 

Likewise, if a person visits several countries during the course of a single trip, his/her arrival in 

each country is recorded separately.

Arrivals associated to inbound tourism correspond to those arrivals by international visitors 

within the economic territory of the country of reference and include both tourists and same- 

day non-resident visitors.

Data on arrivals may be obtained from different sources. In some cases data are obtained 

from border statistics derived from administrative records (police, immigration, traffic and 

other type of controls applied at national borders), and eventually, completed by means of 

border statistical surveys. In other cases, data are obtained from different types of tourism 

accommodation establishments (hotels and similar establishments and/or all types of tourism 

accommodation establishments).

Overnight stays and length of stay

Figures on overnight stays refer to the number of nights spent by non-resident tourists in 

hotels and similar establishments, or in all types of tourism accommodation establishments. If 

one person travels to a country and spends five nights there, that makes five tourist overnight 

stays.

ALS of non-resident tourists refers to the average length of stay of non-resident tourists in the 

country of reference.

Expenditure in the country of reference

Tourism expenditure data are obtained from the item "Travel receipts" of the Balance of 

Payments of each country and corresponds to the "expenditure of non-resident visitors 

(tourists and same-day visitors)" within the economic activity of the country of reference.
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DOMESTIC TOURISM

Overnight stays can also be referred to as the number of nights by resident tourists in hotels 

and similar establishments, or in all types of tourism accommodation establishments.

OUTBOUND TOURISM

Departures associated to outbound tourism correspond to the departures of resident tourists 

outside the economic territory of the country of reference.

Tourism expenditure data in other countries are obtained from the item "Travel expenditure" 

of the Balance of Payments of each country and corresponds to the "expenditure of resident 

visitors (tourists and same-day visitors)" outside the economic territory of the country of 

reference.

TOURISM ACTIVITIES 

Hotels and similar establishments

The number of rooms and bed-places refers to the corresponding total capacity in this type of 

tourism accommodation establishments.

Occupancy rate refers to the relationship between available capacity and the extent to which 

it is used. This rate may refer either to use of rooms or of beds. Occupancy rate is based on 

the number of overnight stays of both resident and non-resident tourists.

Average length of stay refers to the average number of nights spent by tourists (overnight 

visitors) in all types of tourism accommodation establishments. This covers generally both 

resident and non-resident overnight stays.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εξέλιξα, Προβλήματα, Προοπτικές_________________________________________________________
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VI. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Αριθμός επισκεπτών

Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών (000)
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Γερμανία 17116 10863 17861 17969 18399 20137
Τυνησία 4832 5058 5387 5064 5114 5998
Τουρκία 6893 9586 10783 12790 13341 16826
Ελλάδα 12164 13096 14057 14180 13969 14472
Ιταλία 36516 41181 39563 39799 30604 37071
Πορτογαλία 11632 12097 12167 11644 11707 11617
Ισπανία 46776 47898 50094 52327 51830 53599
Κύπρος 2434 2686 2687 2418 2303 2372
Αίγυπτος 4490 5116 4357 4906 5746 5918
Βουλγαρία 2472 2785 3186 3433 4048 4169
Γ αλλία 73147 77190 75202 77012 75048 75121
Ηνωμένες Πολιτείες 48505 51219 46907 43525 41212 46077
Ηνωμένο Βασίλειο 25394 25209 22835 24180 24715 27755
Κίνα 27047 31229 33167 36803 32970 41761
Σύνολο Κόσμου 637000 681000 680000 700000 690000 763000

Πηγή World Tourism 0^3ηΐζ8ίΐοη(Διάφορες Εκδόσεις)

2. Ποσοστό (%) χωρών στον παγκόσμιο τουρισμό
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Γερμανία 2,7% 1,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6%
Τυνησία 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8%
Τουρκία 1,1% 1,4% 1,6% 1,8% 1,9% 2,2%
Ελλάδα 1,9% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9%
Ιταλία 5,7% 6,0% 5,8% 5,7% 4,4% 4,9%
Πορτογαλία 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5%
Ισπανία 7,3% 7,0% 7,4% 7,5% 7,5% 7,0%
Κύπρος 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Αίγυπτος 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8%
Βουλγαρία 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5%
Γ αλλία 11,5% 11,3% 11,1% 11,0% 10,9% 9,8%
Ηνωμένες
Πολιτείες 7,6% 7,5% 6,9% 6,2% 6,0% 6,0%
Ηνωμένο Βασίλειο 4,0% 3,7% 3,4% 3,5% 3,6% 3,6%
Κίνα 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 4,8% 5,5%

Πηγή World Tourism 0^8ηΐζ3ίίοη(Διάφορες Εκδόσεις)
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3. Ποσοστό (%) αλλοδαπών επισκεπτών σε σχέση με εγχώριο πληθυσμό

Χώρα Πληθυσμός
Αλλοδαποί
Τουρίστες Ποσ. Αλλοδαπών/Πληθυσμό

Ισπανία 40847371 51830000 126,9%
Τουρκία 68109469 13340000 19,6%
Πορτογαλία 10524145 11700000 111,2%
Κροατία 4784000 7410000 154,9%
Ιταλία 57998353 39600000 68,3%
Αίγυπτος 77505756 5750000 7,4%
Τυνησία 9135000 5114000 56,0%
Ελλάδα 10964017 12850000 117,2%

Πηγή World Γ ourism 0^8ηΐζ3ίΐοιι(Διάφορες Εκδόσεις)

Εδώ διαιρούμε αριθμό επισκεπτών με εθνικό πληθυσμό π.χ. 13.000.000 τουρίστες 
στην Ελλάδα / 11.000.000 έλληνες = 118%
Οι χώρες τοποθετούνται στον Πίνακα με σειρά μεγέθους του ποσοστού.

4. Συναλλαγματικά έσοδα από τουρισμό (σε εκ. $ ή Ευρώ)
Συναλλαγματικά Έσοδα από Τουρισμό millions US$
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Γερμανία 25293 24887 24054 28501 31641 33546
Τυνησία 2118 1977 2061 1831 1935 1910
Τουρκία 5203 7636 10067 11901 13203 15888
Ελλάδα 8839 9262 9216 10085 10842 12872
Ιταλία 29570 28706 26916 28144 32566 35656
Πορτογαλία 6046 6027 6238 6572 7886 8016
Ισπανία 34872 33833 35970 37371 45967 47656
Κύπρος 2112 2134 2216 2112 2243 2355
Αίγυπτος 3903 4345 3800 3764 4584 4813
Βουλγαρία 1184 1364 1223 1465 2106 2211
Γ αλλία 31559 30981 30363 32738 37038 40842
Ηνωμένες Πολιτείες 109186 118631 106899 102364 99816 94481
Ηνωμένο Βασίλειο 30807 29978 26006 27916 30656 32299
Κίνα 15006 17318 19006 21742 18707 25739

Σύνολο Κόσμου 486000000 496000000 482000000 483000000 424000000 623000000
Πηγή World Tourism θΓ§3ηΐζ3ίΐοη(Διάφορες Εκδόσεις)
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5. Ποσοστιαία συμμετοχή (%) στα παγκόσμια συναλλαγματικά έσοδα

Ποσοστιαία συμμετο](ή (%) στα παγκόσμια συναλλαγματικά έσοδα
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Γ ερμανία 0,005204% 0,005018% 0,004990% 0,005901% 0,007463% 0,005385%
Τυνησία 0,000436% 0,000399% 0,000428% 0,000379% 0,000456% 0,000307%
Τουρκία 0,001071% 0,001540% 0,002089% 0,002464% 0,003114% 0,002550%
Ελλάδα 0,001819% 0,001867% 0,001912% 0,002088% 0,002557% 0,002066%
Ιταλία 0,006084% 0,005788% 0,005584% 0,005827% 0,007681% 0,005723%
Πορτογαλία 0,001244% 0,001215% 0,001294% 0,001361% 0,001860% 0,001287%
Ισπανία 0,007175% 0,006821% 0,007463% 0,007737% 0,010841% 0,007649%
Κύπρος 0,000435% 0,000430% 0,000460% 0,000437% 0,000529% 0,000378%
Αίγυπτος 0,000803% 0,000876% 0,000788% 0,000779% 0,001081% 0,000773%
Βουλγαρία 0,000244% 0,000275% 0,000254% 0,000303% 0,000497% 0,000355%
Γ αλλία 0,006494% 0,006246% 0,006299% 0,006778% 0,008735% 0,006556%
Ηνωμένες Πολιτείες 0,022466% 0,023918% 0,022178% 0,021193% 0,023542% 0,015165%
Ηνωμένο Βασίλειο 0,006339% 0,006044% 0,005395% 0,005780% 0,007230% 0,005184%
Κίνα 0,003088% 0,003492% 0,003943% 0,004501% 0,004412% 0,004131%

Πηγή World Tourism 0^3ηΐζ3ίίοη(Διάφορες Εκδόσεις)

6. Ισοζύγιο τουριστικού συναλλάγματος (+ πλεόνασμα, - Έλλειμμα)

millions US$
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Γ ερμανία -36211 -33001 -32655 -33080 -42011 -41351
Τυνησία 1842 1667 1739 1528 1580 1543
Τουρκία 3732 5923 8329 10020 11090 13743
Ελλάδα 4825 6698 5027 6771 8403 10416
Ιταλία 9980 10537 9919 8419 8842 11291
Πορτογαλία 3288 3273 3644 3808 4633 4675
Ισπανία 27442 26569 28073 28638 35413 36817
Κύπρος 1552 1591 1648 1533 1530 1623
Αίγυπτος 2685 3139 2552 2455 3119 3309
Βουλγαρία 437 600 576 708 1041 1118
Γαλλία 12849 13075 12254 13030 13465 16633
Ηνωμένες Πολιτείες 26813 27314 21494 21566 19195 11683
Ηνωμένο Βασίλειο -14756 -17031 -20090 -22690 -27946 -27885
Κίνα 3385 3149 4014 4983 1991 8572

Πηγή World Tourism 0^3ηίζ3ίΐοη(Διάφορες Εκδόσεις)
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7. Ποσοστό των Εσόδων στο GDP

Ποσοστό στο GDP
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Γερμανία 1,20% 1,30% 1,30% 1,40% 1,30% 1,40%
Τυνησία 10,20% 10,20% 10,30% 8,70% 8,00% 7,60%
Τουρκία 2,80% 3,80% 6,90% 6,50% 5,50% 6,00%
Ελλάδα 7,30% 8,30% 7,90% 7,60% 6,30% 7,00%
Ιταλία 2,50% 2,70% 2,50% 2,40% 2,20% 2,50%
Πορτογαλία 5,30% 5,70% 5,70% 5,40% 5,30% 5,40%
Ισπανία 5,80% 6,00% 6,20% 5,70% 5,50% 5,60%
Κύπρος 22,00% 23,40% 23,30% 20,30% 17,00% 19,00%
Αίγυπτος 4,90% 4,70% 4,20% 4,60% 5,70% 6,00%
Βουλγαρία 9,10% 10,80% 9,00% 9,40% 10,60% 11,00%
Γ αλλία 2,20% 2,40% 2,30% 2,30% 2,10% 2,00%
Ηνωμένες Πολιτείες 1,20% 1,20% 1,10% 1,00% 0,90% 0,80%
Ηνωμένο Βασίλειο 2,10% 2,10% 1,80% 1,80% 1,70% 1,60%
Κίνα 1,50% 1,60% 1,60% 1,70% 1,30% 1,80%

Πηγή World Tourism 0^3ηΐζ8ίΐοη(Διάφορες Εκδόσεις)

8. Αριθμός Δωματίων σε Ξενοδοχεία και Λοιπές Εγκαταστάσεις Διαμονής

Αριθμός Δωματίων σε Ξενοδοχεία και Λοιπές Ε->(καταστάσεις Διαμονής
Χώρα 1999 2000 2001 2002 2003
Γερμανία 868728 877070 884534 891978 892302
Τυνησία 95977 98726 102800 107159 110009
Τουρκία 152638 155441 176635 189528 201510
Ελλάδα 308452 311841 316668 319689 330970
Ιταλία 955757 966138 975601 986326 999722
Πορτογαλία 95401 97709 99120 99849 105986
Ισπανία 672508 677134 680987 713481 740747
Κύπρος 42783 43363 45060 46220 46706
Αίγυπτος 93822 113611 120720 132109 136510
Βουλγαρία 99538 120150 116044 132124 143960
Γ αλλία 583578 589174 600492 603619 603279
Ηνωμένες Πολιτείες 3900000 41000000 4200000 4397534 4415696
Κίνα 889430 948185 816260 897206 992804

Πηγή World Tourism θΓ§8ηΐζαίΐοη(Διάφορες Εκδόσεις)
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