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1. Εισαγωγή 

101 Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το Παραδοτέο Π1 «Μεθοδολογικό πλαίσιο 
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά 
κατηγορία προορισμού» του Έργου «Εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης», το οποίο 
υλοποιείται από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd, με βάση την από 29 Μαΐου 2015 σχετική 
σύμβαση που υπογράφηκε με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ). 

102 Το παραδοτέο αυτό εξειδικεύει σε αναλυτικό επίπεδο τη μεθοδολογία προσέγγισης της 
υλοποίησης των επιμέρους Ενοτήτων Εργασιών και Δραστηριοτήτων του Έργου, τα μεθοδολογικά 
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τις πηγές συλλογής των στοιχείων και την προτεινόμενη δομή 
των Παραδοτέων του Έργου. Επίσης, περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο  αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών του έργου, καθώς και την πρόταση του 
Αναδόχου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες και φορείς, που σχετίζονται 
με τον τουρισμό στην Κρήτη. 

103 Το παρόν Παραδοτέο έχει ως στόχο την οριστικοποίηση και αναλυτική παρουσίαση της 
μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του  Έργου 
της Εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
ανά κατηγορία προορισμού και έχει δομηθεί στις ακόλουθες Ενότητες: 

 Γενική μεθοδολογική προσέγγιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, για την 
καταπολέμηση της εποχικότητας σε κύριους τουριστικούς προορισμούς  

 Ειδική μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου  

 Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης του Έργου, ανά Ενότητα Εργασιών  

 Είδος πληροφοριών και στοιχείων που θα συγκεντρωθούν  

 Μεθοδολογικά Εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του Έργου 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, Ορόσημα - Παραδοτέα  

 Δομή και περιεχόμενο των Παραδοτέων του Έργου 
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2. Γενική μεθοδολογική προσέγγιση για την καταπολέμηση 
της εποχικότητας σε κύριους τουριστικούς προορισμούς  

201 Με τον όρο εποχικότητα του τουρισμού υποδηλώνεται το φαινόμενο της εκδήλωσης της 
τουριστικής δραστηριότητας σε ορισμένη εποχή του έτους. Το φαινόμενο της εποχικότητας 
αναγνωρίζεται ως το πιο εμφανές χαρακτηριστικό του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, ενώ 
αποτελεί ταυτόχρονα και το σημαντικότερο πρόβλημα που ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει. Η 
εποχικότητα του εισερχόμενου και του συνολικού τουρισμού είναι σημαντικά εντονότερη σε σχέση 
με ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία), με το πρόβλημα να οξύνεται 

διαχρονικά και με ρυθμό μεγαλύτερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στις κύριες ανταγωνίστριες χώρες
1
.

202 Η απάντηση στην παραδοσιακή προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης 
συνδέεται με την αναδιάρθρωση του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε ένα 
βιώσιμο μοντέλο, με νέες μορφές και υπηρεσίες εκτός του κυρίαρχου μοντέλου «ήλιος- 
θάλασσα» και με κεντρικό άξονα στρατηγικής την αναβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και των ανθρώπινων πόρων στον τουριστικό τομέα. 

203 Οι προσπάθειες της πολιτείας και των φορέων τουρισμού στοχεύουν σταδιακά στη 
δωδεκάμηνη τουριστική δραστηριότητα, τη γεωγραφική διάχυση του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος και την ανάπτυξη ειδικών − εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με επιθυμητό αποτέλεσμα 
την άμβλυνση των αιχμών της ζήτησης, τη βελτίωση της μέσης πληρότητας και την επέκταση της 

τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές
2
.

204 Κύρια στρατηγική για την άμβλυνση του φαινομένου της εποχικότητας αποτελεί 
η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την προσφορά εναλλακτικών 
υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων μορφών τουριστικού προϊόντος είναι ο συνεδριακός τουρισμός, 
ο πολιτιστικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο τουρισμός 
υγείας, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, κ.ά. 

205 Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των 
επισκεπτών, η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη και η προώθηση της 
καινοτομίας και της ποιότητας στις επιχειρήσεις του τομέα, αποτελούν βασικά στοιχεία 
για μια επιτυχημένη στρατηγική στον τομέα του τουρισμού. Ειδικότερα, η αποτελεσματική  
αντιμετώπιση της εποχικότητας είναι δυνατόν να βοηθήσει σημαντικά την τοπική οικονομία και να 
αυξήσει την αποδοτικότητα των υποδομών τουρισμού (η περίοδος χαμηλής και  μέσης ζήτησης 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 65 % του έτους), εστιάζοντας μάλιστα σε επισκέπτες  ειδικών 
τουριστικών ενδιαφερόντων  και συνήθως υψηλότερης αγοραστικής δύναμης (επισκέπτες θεματικού 
τουρισμού, ή / και τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν όλο το έτος).  

206 Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο που είναι 
αποτελεσματικό  για την ανάπτυξη μοντέλου αντιμετώπισης της εποχικότητας σε ένα τουριστικό 
προορισμό. 

1 ΙΤΕΠ, Μελέτη «Εξελίξεις στον τουρισμό και στην Ελληνική ξενοδοχεία» 2013, Μάιος 2014 

2  Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/12.12.2013) 
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Πηγή: “Seasonality in Tourism”, Baum and Lundtrop, PERGAMON 2001). 

Σχήμα 1: Ανάπτυξη μοντέλου αντιμετώπισης της εποχικότητας  σε Τουριστικούς Προορισμούς 

207 Ενδεικτικές στρατηγικές - παρεμβάσεις περιορισμού της εποχικότητας του Τουρισμού 
αποτελούν η  αξιοποίηση τοπικού πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος, η διασύνδεση των 
τουριστικών προϊόντων με την εμπειρία από την άσκηση τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
κυρίως του πρωτογενούς τομέα (π.χ. δίκτυα επιχειρήσεων τουριστικού τομέα με παραγωγούς 
τοπικών προϊόντων, δίκτυα πολιτιστικών φορέων με επιχειρήσεις δημιουργικού & τουριστικού 
τομέα), η αξιοποίηση της τοπικής γαστρονομίας - μεσογειακής κουζίνας, η ανάπτυξη θεματικών 
μορφών τουρισμού (θαλάσσιος, περιηγητικός – οικολογικός, θρησκευτικός κλπ.) με τη συνδυασμένη 
ανάδειξη στοιχείων του τοπικού υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος (εικονικά θεματικά 
δίκτυα, διαδρομές & περιηγήσεις, σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία & τέχνη, σημαντικά τοπικά 
έθιμα, κλπ.), καθώς και του τοπίου και των οικοσυστημάτων (χερσαία, θαλάσσια και υπο-θαλάσσια 
φυσική κληρονομιά). Σε όλες τις περιπτώσεις καθοριστική είναι η σημασία της 
ενεργοποίησης και συμμετοχής του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.

208 Ενδεικτικά παραδείγματα επιτυχημένης στρατηγικής διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου 
αποτελούν τα ακόλουθα: 

 Η Περιφέρεια της Μούρθια (Murcia) στην Νότιο – Ανατολική Ισπανία, η οποία 
αποτελούσε εποχικό τουριστικό προορισμό κατάφερε να διευρύνει την τουριστική περίοδο, 
αναπτύσσοντας τον τουρισμό τρίτης ηλικίας.  

 Η Βόρεια Ουαλία έχει καταφέρει να καταστεί προορισμός για όλο το έτος, αξιοποιώντας 
την τοπική γαστρονομία, καθώς και μέσω της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά 
και δραστηριοτήτων υπαίθρου. 

 Η Μάλτα και η Κύπρος εδώ και αρκετά χρόνια έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στην 
προσέλκυση Άγγλων τουριστών μεγάλης ηλικίας, εστιάζοντας παράλληλα στον πολιτιστικό 
τουρισμό και στον τουρισμό υγείας, κατά τη χειμερινή περίοδο, με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 
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 Στην Ισπανία και ειδικότερα στις πόλεις Mallorca και Alicante οργανώνονται διεθνείς 
αγώνες ποδηλασίας, τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Νοέμβριο, με στόχο τουρίστες από 
Βέλγιο, Ολλανδία και Γερμανία. 

 Η Τουρκία και ειδικότερα η πόλη Belek στην επαρχία Antalya (νότια ακτή της 
Τουρκίας στην Μεσόγειο) έχει εστιάσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη του τουρισμού 
για γκολφ, με στόχευση στην προσέλκυση επισκεπτών κατά τη «μέση» και «χαμηλή» 
τουριστική περίοδο.  

209 Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, η διερεύνηση της εποχικότητας του τουρισμού 
πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων συντελεστών εκτίμησης της έντασης της εποχικότητας. Οι 
βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση της εποχικότητας του τουρισμού είναι οι  
Δείκτες Συγκέντρωσης, ο Δείκτης Hirschman‐Herfindahl και ο Συντελεστής Ανισότητας 
Gini. Ο καθένας από αυτούς τους δείκτες αποτυπώνει με διαφορετικό τρόπο τις διαφορές που 
εμφανίζει η μηνιαία κατανομή των μεγεθών του τουρισμού.   

210 Οι δείκτες εποχικότητας μπορούν να υπολογισθούν, τόσο για τις αφίξεις τουριστών, όσο και 
για τις διανυκτερεύσεις (στον κατωτέρω πίνακα έχουν υπολογισθεί για τις αφίξεις σε τουριστικά 
καταλύματα: εσωτερικός & εισερχόμενος τουρισμός).  Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ορισμός και ο 
τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω δεικτών: 

211 Δείκτες Συγκέντρωσης: Οι δείκτες συγκέντρωσης χρησιμοποιούνται ευρέως για τη 
μελέτη του βαθμού συγκέντρωσης ενός μεγέθους. Στην περίπτωση των οικονομικών του τουρισμού ο 
δείκτης αποτυπώνει το μερίδιο του εξεταζόμενου τουριστικού μεγέθους για έναν αριθμό μηνών προς 
το σύνολο του μεγέθους για όλο το έτος. Η μαθηματική μορφή του δείκτη είναι:  

ܴܥ = 
௫

௫



ଵ

όπου xi η τιμή του εξεταζόμενου μεγέθους τον μήνα i και x η τιμή του μεγέθους για το σύνολο του 
έτους. 

212 Συνήθως, χρησιμοποιούνται οι δείκτες CR4 (για τους μήνες Ιούνιο ‐ Σεπτέμβριο) και CR6
(για τους μήνες Μάιο ‐ Οκτώβριο), ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος εναλλακτικών δεικτών με 
την ίδια λογική, όπως οι δείκτες που υπολογίζουν το λόγο των π.χ. τεσσάρων μηνών υψηλότερης 
ζήτησης προς το λόγο των τεσσάρων μηνών με τη μικρότερη ζήτηση κ.ο.κ. 

213 Δείκτης Hirschman‐Herfindahl: Ο δείκτης Hirschman‐Herfindahl ορίζεται από τη 
σχέση: 

=ܫܪܪ  (
௫

௫
)ଶ

ଵଶ

ଵ

όπου xi η τιμή του εξεταζόμενου μεγέθους (αφίξεις τουριστών) τον μήνα i και x η τιμή του μεγέθους 
για το σύνολο του έτους. 

214 Αποτελεί το άθροισμα των τετραγώνων των μηνιαίων μεριδίων του εξεταζόμενου μεγέθους 
(αφίξεις τουριστών), ως προς το συνολικό μέγεθος. Αυτό σημαίνει, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 
μερίδιο ενός μήνα, τόσο υψηλότερη είναι και η συμβολή του στη διαμόρφωση του δείκτη.  
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215 Ο δείκτης Hirschman‐Herfindahl, παρόλο που λαμβάνει υπόψη όλες τις τιμές της μηνιαίας 
κατανομής του εξεταζόμενου μεγέθους, τείνει να είναι ευαίσθητος σε ακραίες τιμές εξαιτίας του 
τρόπου με τον οποίο γίνεται η στάθμιση. Για αυτό τον λόγο, θεωρείται ότι υπερεκτιμά την ένταση 
της εποχικότητας. 

216 Στην περίπτωση όπου η εποχικότητα του τουρισμού είναι μηδενική, ο δείκτης παίρνει την 

τιμή 



, ενώ στην περίπτωση όπου το σύνολο του τουριστικού μεγέθους συγκεντρώνεται σε έναν και 

μόνο μήνα, ο δείκτης παίρνει την τιμή 1.

217 Στα αποτελέσματά μας, ο δείκτης Hirschman‐Herfindahl είναι εκφρασμένος ως ποσοστό 

απόκλισης από την ελάχιστη (ιδανική) τιμή του: 



.

218 Συντελεστής Ανισότητας Gini: Ο συντελεστής Gini είναι ένα μέτρο της ανισότητας μίας 
κατανομής και προτάθηκε από τον Ιταλό στατιστικό Corrado Gini το 1912. Η μαθηματική 
αποτύπωση του συντελεστή Gini, για τη διερεύνηση της εποχικότητας του τουρισμού, είναι η εξής: 

ܩ =
12 + 1 − 2∑ ݅

݅ݔ
ݔ

ଵଶ
ଵ

12

όπου xi η τιμή του εξεταζόμενου μεγέθους (αφίξεις τουριστών) τον μήνα i και x η τιμή του μεγέθους 
για το σύνολο του έτους. 

219 Τιμές του συντελεστή Gini κοντά στο μηδέν δείχνουν τάση για ισοκατανομή του 
εξεταζόμενου μεγέθους, ενώ τιμές κοντά στη μονάδα δείχνουν έντονη ανισοκατανομή. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση που ο συντελεστής Gini ισούται με 0, η εποχικότητα του τουρισμού είναι μηδενική 
(οι αφίξεις τουριστών ισοκατανέμονται στους μήνες), ενώ στην περίπτωση που ο συντελεστής Gini 
ισούται με 0,917 (91,7%), τότε το σύνολο της τουριστικής κίνησης καταγράφεται σε έναν μόνο μήνα. 

220 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές των ανωτέρω Δεικτών για το σύνολο της 
χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης: 

Δείκτης Μονάδα 

Μέτρησης

Πηγή Έτος  

Αναφοράς

Τιμή 

Σύνολο   

Χώρας 

Περιφέρεια 

Κρήτης 

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4 % Eurostat  

(επεξεργασία 

στοιχείων) 

2013 64,1 71,7

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6 % Eurostat

(επεξεργασία 

στοιχείων) 

2013 80,8 91,2

Συντελεστής Ανισότητας 

Gini

% Eurostat

(επεξεργασία 

στοιχείων) 

2013 39,3 50,3

Δείκτης ΗΗΙ (Herfindahl-

Hirschman Index): ποσοστό 

απόκλισης από την ιδανική 

τιμή 

% Eurostat

(επεξεργασία 

στοιχείων) 

2013 51,8 83,3
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3. Ειδική μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου  

301 Η ειδική μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του 
Έργου βασίζεται στο πλαίσιο και τη φιλοσοφία της μεθοδολογίας Transform®, η οποία συνδυάζεται 
άψογα με τις λοιπές στοχευμένες μεθοδολογίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας 
τα βέλτιστα αποτελέσματα για κάθε συμβουλευτικό έργο. 

Σχήμα 2: Σύνδεση της μεθοδολογίας Transform® με τις Ενότητες Εργασιών του Έργου

302 Η προτεινόμενη οργάνωση του Έργου διασφαλίζει τη λογική και λειτουργική αλληλουχία 
των επιμέρους Ενοτήτων Εργασιών, καθώς και  τη σύνδεσή τους με τα παραδοτέα του Έργου, όπως 
αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 

Στρατηγική

Δομή

Διαδικασίες

Άνθρωποι

Τεχνολογία

Διαχείριση Έργου/ Κινδύνων

Διαχείριση Εμπλεκόμενων μερών

Διάγνωση Σχεδιασμός Διαμόρφωση 
Αλλαγής

Εφαρμογή

Διαχείριση Ποιότητας έργου και Παραδοτέων

Λειτουργία -
Απολογισμός

Ενότητα εργασιών 
Α: Διαγνωστική 

ανάλυση του 
τουριστικού 

κλάδου/προϊόντος 
στην Περιφέρεια 

Κρήτης

Διαμόρφωση 
Πλάνου 

Εκτέλεσης του 
Έργου

Ενότητα εργασιών Β: 
Κατάρτιση Στρατ. & 

Επιχ/κού Σχεδίου για την 
αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της 
εποχικότητας του 
τουρισμού στην 

Περιφέρεια Κρήτης

Ενότητα εργασιών Γ:
Ανάπτυξη προγράμματος 
δράσης για την εφαρμογή 

του Στρατ. & Επιχ/κού
Σχεδίου για την 
αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της 
εποχικότητας του 
τουρισμού στην 

Περιφέρεια Κρήτης

Ενότητα εργασιών Δ: Κατάρτιση οδηγού 
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 
προορισμού
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Παραδοτέα 

Σχήμα 3: Αλληλουχία των Ενοτήτων Εργασιών και σύνδεσή τους με τα Παραδοτέα του Έργου

Κατάρτιση οδηγού εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού (Ενότητα Εργασιών Δ) 

303 Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της εποχικότητας και της αναλυτικής 
μεθοδολογίας για την εξειδίκευση προϊόντων και υπηρεσιών, σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 
αποτελέσματα / εκροές των ανωτέρω εργασιών αποτυπώνονται στο παρόν Παραδοτέο Π1 του 
Έργου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασιών Α, Β και Γ. 

304 Η Ενότητα Εργασιών Δ θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση και των Ενοτήτων Α, Β και Γ, 
με την κατάρτιση αναλυτικού οδηγού εξειδίκευσης (Παραδοτέο Π5) των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, προκειμένου να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στην 
Περιφέρεια Κρήτης.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Κρήτης

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο για την καταπολέμηση της εποχικότητας του τουρισμού στην 
Περιφέρεια Κρήτης

Πρόγραμμα Δράσης (Οδικός Χάρτης) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του 
τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης

Οδηγός εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά 
κατηγορία προορισμού

Π1

Π2

Π4

Π3

Π5
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Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου/προϊόντος στην Περιφέρεια Κρήτης (Ενότητα 
Εργασιών Α) 

305 Η Ενότητα Εργασιών Α περιλαμβάνει τη διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού 
κλάδου/προϊόντος στην περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να αναγνωριστούν τα δυνατά σημεία και 
οι περιοχές προς βελτίωση, καθώς και οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την Περιφέρεια. Στο 
πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση 
(χαρακτηριστικά περιφέρειας, προσφορά, ζήτηση, ανταγωνισμός, δυνητικές αγορές κ.ά.) και θα 
αξιολογηθούν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, καθώς και επιτυχημένα μοντέλα επέκτασης 
της τουριστικής σεζόν. Τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασιών Α θα αποτυπωθούν στο 
Παραδοτέο Π2 και θα αξιοποιηθούν ως εισροή στην Ενότητα Εργασιών Β.  

Κατάρτιση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης (Ενότητα Εργασιών Β) 

306 Με βάση τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασιών Α, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού στην  
Περιφέρεια Κρήτης. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των 
στρατηγικών στόχων και αξόνων, τη διαμόρφωση του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών και τον 
βασικό σχεδιασμό της στρατηγικής διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές. Στο πλαίσιο της 
Ενότητας Εργασιών Β θα προσδιοριστεί και ο ρόλος που θα μπορεί να διαδραματίσει ο ΣΕΤΕ για την 
επιτυχή εφαρμογή του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου καταπολέμησης της εποχικότητας 
του τουρισμού. Τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασιών Β θα αποτυπωθούν στο Παραδοτέο Π3 
και θα αξιοποιηθούν ως εισροή στην Ενότητα Εργασιών Γ.  

Ανάπτυξη προγράμματος δράσης για την εφαρμογή του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης 
(Ενότητα Εργασιών Γ) 

307 Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει τη στρατηγική, αναπτύσσοντας αναλυτικό 
πρόγραμμα δράσης για την επιτυχή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου καταπολέμησης της 
εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστούν και οι 
βασικές προϋποθέσεις – κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής της στρατηγικής. Τα 
αποτελέσματα της Ενότητας Εργασιών Γ θα αποτυπωθούν στο Παραδοτέο Π4. 

308  Η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων ανά Ενότητα Εργασιών ακολουθεί 
στην επόμενη Ενότητα 4 του παρόντος Παραδοτέου. 
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4. Αναλυτική μεθοδολογία εξειδίκευσης, σε περιφερειακό 
επίπεδο, των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά 
κατηγορία προορισμού 

401 Στις παραγράφους που ακολουθούν αναλύονται εκτενέστερα οι δραστηριότητες και 
επιμέρους ενέργειες ανά Ενότητα Εργασιών του Έργου, το είδος των πληροφοριών / στοιχείων που 
προτίθεται να συγκεντρώσει ο Ανάδοχος, το επίπεδο ανάλυσής τους και ο τρόπος επεξεργασίας 
τους.  

4.1. Ενότητα Εργασιών Α: Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού 
κλάδου/προϊόντος στην Περιφέρεια Κρήτης 

402 Σκοπός της Ενότητας Εργασιών Α είναι η διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου/ 
προϊόντος στην Περιφέρεια Κρήτης, δηλαδή η αναλυτική αποτύπωση και η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων στην Περιφέρεια 
Κρήτης σε ότι αφορά τον τουριστικό κλάδο. 

403 Αντικείμενο της Ενότητας Εργασιών Α αποτελεί η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών 
της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική αποτύπωση των 
βασικών οικονομικών, κοινωνικών, πληθυσμιακών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της 
Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και των υποδομών και άλλων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της. 
Επιπλέον, θα αποτυπωθεί το πλήρες φάσμα της τουριστικής αγοράς και του σχετικού προϊόντος της 
Περιφέρειας, καθώς και το προφίλ των βασικότερων (εγχώριων και διεθνών) ανταγωνιστών της. 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των δυνητικών τουριστικών αγορών στις οποίες μπορεί 
να απευθυνθεί η Περιφέρεια, καθώς και παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση πρωτοβουλιών για την 
ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση SWOT του τουριστικού 
κλάδου της Περιφέρειας Κρήτης και αναλυτική παρουσίαση τουλάχιστον δύο επιτυχημένων 
μοντέλων επέκτασης της τουριστικής σεζόν, σχετικών με το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. 

404 Στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών Α ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις ακόλουθες 
Δραστηριότητες:

 Δραστηριότητα Α1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του τουριστικού κλάδου στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

 Δραστηριότητα Α2. Ανάλυση δυνητικών αγορών 

 Δραστηριότητα Α3. Συνοπτική παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια 

 Δραστηριότητα Α4. Μελέτη επιτυχημένων μοντέλων επέκτασης της σεζόν 

 Δραστηριότητα Α5. Συνθετική αξιολόγηση – ανάλυση SWOT του τουριστικού κλάδου 
στην Περιφέρεια Κρήτης. 

405 Οι εργασίες της Ενότητας Α θα καταλήξουν στο Παραδοτέο Π2 και θα αποτελέσουν τη βάση 
για τα επόμενα παραδοτέα του Έργου. Οι εργασίες της ενότητας αυτής απαιτούν σημαντική ένταση 
εργασίας, προκειμένου να συλλεχθούν και αναλυθούν τα απαραίτητα επικαιροποιημένα και έγκυρα 
στοιχεία. 
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406 Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών Α ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα 
παρακάτω: 

Δραστηριότητα Α1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του τουριστικού κλάδου στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

407 Αφορά στην ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία 
σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, καθώς και στην αποτύπωση και ανάλυση των 
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. 

408 Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δραστηριότητας Α1 θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα: 

 Περιγραφή των διοικητικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κρήτης.

 Περιγραφή των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας και 
των βασικών ιδιαιτεροτήτων του επικρατούντος κλίματος. 

 Ανάλυση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα ελκυστικά για τον τουρισμό στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος (παραλίες, περιοχές Natura, φυσικά αξιοθέατα, κλπ.), καθώς και τους 
πολιτιστικούς της πόρους, όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά 
αξιοθέατα, πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας, κλπ., με βάση στοιχεία, 
μεταξύ άλλων, από την ίδια την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το 
Υπουργείο Πολιτισμού. 

 Αποτύπωση των αναπτυξιακών υποδομών της Περιφέρειας, με έμφαση στις 
υποδομές διασύνδεσης του νησιού με την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, στα μέσα 
μετακίνησης από και προς την Περιφέρεια, καθώς και στις διασυνδέσεις εντός της 
Περιφέρειας, με βάση στοιχεία, μεταξύ άλλων, από την Περιφέρεια Κρήτης, το 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και το Στρατηγικό Πλαίσιο 
Επενδύσεων Μεταφορών. Επιπλέον, θα αποτυπωθούν οι υποδομές πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. 

 Στο Σχήμα 4, που ακολουθεί, παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι 
τουριστικοί πόροι της Περιφέρειας Κρήτης, που θα αναλυθούν στο πλαίσιο της 
Δραστηριότητας Α1. 

 Συλλογή & ανάλυση στοιχείων που αφορούν στη δυνατότητα ανάπτυξης 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος στην Περιφέρεια (βλ. σχήμα 5 που 
ακολουθεί), προκειμένου να διαμορφωθεί μία πλήρης εικόνα που θα τροφοδοτήσει 
την ανάλυση SWOT, αλλά και την Ενότητα Εργασιών Β και το Παραδοτέο Π3.  
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Σχήμα 4:  Σχήμα ενδεικτικών στοιχείων που θα αναλυθούν για τη διαμόρφωση του προφίλ της 

Περιφέρειας

 Αποτύπωση του κοινωνικού και οικονομικού προφίλ της Περιφέρειας, μέσω 
της ανάλυσης δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων, όπως: 

 Βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Περιφέρειας (φύλο, ηλικία, επίπεδο 
εκπαίδευσης), με βάση τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 και τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. 

 Αγορά εργασίας της Περιφέρειας με επικέντρωση, όχι περιοριστικά, στον 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό, στους απασχολούμενους (με στοιχεία, μεταξύ 
άλλων, σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και τους κλάδους απασχόλησης) και 
στους ανέργους, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της 
Eurostat σε Περιφερειακό επίπεδο. 

 Βασικά οικονομικά μεγέθη της Περιφέρειας (ΑΕΠ, ΑΠΑ, κτλ), με έμφαση, 
μεταξύ άλλων, στην κλαδική ανάλυση και ιδιαίτερα τον τουριστικό κλάδο, 
ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat και την 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Σημειώνεται ότι ο βαθμός ανάλυσης των ανωτέρω χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κρήτης, 
θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, ενώ η ανάλυση θα γίνει πάντα με επίκεντρο 
τον συσχετισμό των παρουσιαζόμενων και αναλυόμενων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας με 
τον τουρισμό, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της Συστημικής Ανάλυσης.  

Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών και τουριστικών πόρων της Περιφέρειας

Βασικά 
Χαρακτηριστικά 

Περιφέρειας

Γεωμορφολογικά 
Στοιχεία

Υπηρεσίες 
Τουρισμού

Πολιτισμός 
Δομημένο 

Περιβάλλον

Κοινωνικές και 
άλλες υποδομές

Μεταφορές 
Πρόσβαση 

Ενδεικτικά Στοιχεία

 Τοπία ενδιαφέροντος

 Παραλίες

 Βουνά 

 Διαδρομές 

 Σπήλαια 

 Κλίμα

 κ.α.

Ενδεικτικά Στοιχεία

 Παραδοσιακοί οικισμοί

 Σύνολα με αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον 

 κ.α.

Ενδεικτικά Στοιχεία 

 Νοσοκομεία 

 Κλινικές  

 Εξειδικευμένα κέντρα παροχής 
υπηρεσιών υγείας (π.χ. 
οφθαλμολογικά κέντρα)

 Κέντρα αποκατάστασης 

 κ.α.

Ενδεικτικά Στοιχεία

 Διαμονή

 Εστίαση

 Δραστηριότητες  (π.χ. γήπεδα 
golf , καταδυτικά κέντρα, 
αναρριχητικά πεδία κ.α.)

 κ.α.

Ενδεικτικά Στοιχεία

 Αρχαιολογικοί χώροι

 Μουσεία

 Ιστορικοί και πολιτιστικοί τόποι

 Χώροι θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος 

 Φεστιβάλ

 Αίθουσες Τέχνης

 κ.α.

Ενδεικτικά Στοιχεία

 Μεταφορικές Υποδομές  
(Αεροδρόμια, Λιμάνια, Δίκτυα 
Σταθερής Τροχιάς, κ.α.)

 Συνδέσεις

 κ.α.
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Σχήμα 5:  Σχήμα καταγραφής υποδομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με διαφοροποιημένες 

μορφές/ προϊόντα τουρισμού  

 Αποτύπωση και ανάλυση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και 
προϊόντων στην Περιφέρεια Κρήτης. Έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση, με ανάλυση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών, του ξενοδοχειακού δυναμικού (κατηγορίες, τύποι, δυναμικότητα, 
εποχική λειτουργία, διαδίκτυο, τιμές διάθεσης δωματίων, κλπ.), με βάση στοιχεία από το SETE 
INTELLIGENCE, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ινστιτούτο Τουριστικών 
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί και στην καταγραφή υποδομών 
και υπηρεσιών που σχετίζονται με διαφοροποιημένες μορφές τουρισμού, όπως αποτυπώνονται 
και στο σχήμα 5 που προηγήθηκε. 

Επιπροσθέτως, θα αποτυπωθούν και άλλες επιχειρήσεις τουρισμού στην Περιφέρεια 
(ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, υπηρεσιών εστίασης κ.ά.), καθώς και φορείς 
τουρισμού στο νησί, με ανάλυση του ρόλου τον οποίο έχουν διαδραματίσει και θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν στην Περιφέρεια. Παράλληλα, θα διερευνηθούν και οι υπηρεσίες και 
προϊόντα που βρίσκονται σε μία κατάσταση δυναμικής εξέλιξης (π.χ. προγραμματιζόμενες 
επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού που έχουν σοβαρή επίπτωση στο τουριστικό προϊόν της 
περιοχής). 

Αστικός  Τουρισμός
Συνεδριακός – Εκθεσιακός 

Τουρισμός

Λοιπές  Μορφές Τουρισμού

Τουρισμός υπαίθρου

• Περιοχές Εθνικού Συστήματος 

Προστατευόμενων Περιοχών

• Καταφύγια 

• Δίκτυα, διαδρομές, μονοπάτια 

• Πίστες mountain bike

• Σχολές ιππασίας

• Υποδομές παρατήρησης και 
ερμηνείας της φύσης 

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Αγροτική παραγωγή

• Επισκέψιμοι χώροι παραγωγής

• Τοπικά προϊόντα 

Θαλάσσιος Τουρισμός

(συνέχεια) 

Τουρισμός με σκάφη αναψυχής 

• Υποδομές (Μαρίνες, καταφύγια 
κ.α.)

• Υποστηρικτικές υποδομές/ 
ανεφοδιασμός 

Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής

• Θαλάσσια καταδυτικά πάρκα

• Ναυάγια 

• Σχολές κατάδυσης

Αλιευτικός τουρισμός

Ιαματικός, θεραπευτικός και 

Ιατρικός Τουρισμός

Ιαματικός και θεραπευτικός 
τουρισμός

• Ιαματικοί φυσικοί πόροι (φυσικά 
νερά, ατμοί, φυσικά αέρια, πηλοί 

κ.λπ.)

• Κέντρα θεραπευτικού τουρισμού 

• Κέντρα αποκατάστασης 

Ιατρικός Τουρισμός

• Εξειδικευμένες κλινικές 

Αθλητικός Τουρισμός 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις

• Προπονητικά κέντρα 

• Διοργάνωση τακτικών διεθνών 
αθλητικών εκδηλώσεων

• Αθλητικοί φορείς με δυναμική
Γκολφ

• Εγκαταστάσεις γκολφ
Χιονοδρομικός τουρισμός ? 
δραστηριότητες αναψυχής στον 
ορεινό χώρο

• Χιονοδρομικά Κέντρα 

• Αναρριχητικά πεδία

• Ορειβατικά μονοπάτια

• Σχολές ορειβασίας, αναρρίχησης, 
κανόε?καγιάκ , rafting κ.α.

• Αστικά κέντρα 

• Ένταξη των αστικών κέντρων σε εθνικά 
και διεθνή δίκτυα 

• Ιστορικά κέντρα, μνημεία, 
αρχαιολογικοί χώροι των αστικών 
κέντρων

• Ένταξη των αστικών κέντρων σε εθνικά 
και διεθνή δίκτυα βάσει θεματικών 
ενοτήτων (π.χ. κοινή ιστορία, 
αρχιτεκτονική, τοπική παραγωγή, κ.α.).

• Φεστιβάλ και άλλες θεματικές ή 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

• Προσβασιμότητα και υποδομές 

• Σήμανση 

• Συνεδριακές υποδομές 

• Εκθεσιακά κέντρα

• Ύπαρξη αστικών κέντρων

• Ύπαρξη Πανεπιστημίων / 
ερευνητικών κέντρων 

• Ξενοδοχειακό δυναμικό 

• Προσβασιμότητα και υποδομές

Θαλάσσιος Τουρισμός

Τουρισμός κρουαζιέρας

• Πύλες εισόδου κρουαζιέρας (home
ports)

• Υποστηρικτικές χρήσεις 
(ψυχαγωγία, εμπόριο κ.α.) σε 
άμεση εγγύτητα με τις πύλες

• Ύπαρξη θεματικών δικτύων στις 
ευρύτερες περιοχές

• Σύνδεση πυλών εισόδου και 
ευρύτερων περιοχών

• Ωράρια λειτουργίας (μουσείων, 
αρχ. χώρων, καταστημάτων)

Πολιτισμικός Τουρισμός

• Αρχαιολογικοί / ιστορικοί τόποι 

• Λαογραφικό κεφάλαιο

• Πολιτιστικοί χώροι 

• Σύγχρονη δημιουργία 

• Ήθη και έθιμα

• Πόλοι προσκυνηματικών και 
θρησκευτικών μνημείων και τόπων 
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 Ανάλυση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Περιλαμβάνει την αποτύπωση των βασικών μεγεθών, της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Θα δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων, στην αποτύπωση και 
ανάλυση του αριθμού των (τουριστικών) αφίξεων στην Περιφέρεια, προσφέροντας, 
παράλληλα, μία ποιοτική ανάλυσή τους, σε επίπεδο, τουλάχιστον, χωρών προέλευσης, σημείων 
εισόδου, εθνικότητας και εισοδηματικών κατηγοριών των αφιχθέντων, αιτιών επίσκεψης, με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, του ΙΤΕΠ, της ΕΛΣΤΑΤ, του SETE 
INTELLIGENCE και άλλων πηγών. Επιπλέον, θα αναλυθούν τα μεγέθη των διανυκτερεύσεων, 
σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, καθώς και οι δαπάνες ανά κατηγορία τουριστικού κλάδου, 
καταλυμάτων, χώρα προέλευσης, ενώ θα αποτιμηθούν και τα έσοδα των τουριστικών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Τέλος, στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής θα αναλυθεί διεξοδικά 
η εποχικότητα της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

 Ανάλυση του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού. Περιλαμβάνει την ανάλυση του 
υφιστάμενου ανταγωνισμού τον οποίο αντιμετωπίζει η Περιφέρεια, τόσο σε εγχώριο, όσο και 
σε διεθνές επίπεδο. Με βάση κατάλληλες  πηγές (από όσες έχουν αναφερθεί ανωτέρω), θα 
αποτυπωθούν συγκριτικά στοιχεία για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, με μεγαλύτερη 
έμφαση στις τρεις νησιωτικές Περιφέρειες της Ελλάδας (Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου). Παράλληλα, θα γίνει συγκριτική ανάλυση με άλλες Περιφέρειες, ευρύτερες 
γεωγραφικές περιοχές και χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με 
την Κρήτη (για παράδειγμα, Κύπρος, Μάλτα, Σαρδηνία, Σικελία, Βαλεαρίδες Νήσοι). Τέλος, η 
Ενέργεια περιλαμβάνει την ανάλυση του ανταγωνισμού τον οποίο αντιμετωπίζει η Περιφέρεια 
Κρήτης από περιοχές και χώρες σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας θα δοθεί έμφαση 
στις άμεσα γεωγραφικά ανταγωνιστικές χώρες της Μεσογείου (για παράδειγμα, Τουρκία, 
Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτος). 

409 Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια 
Κρήτης, πέρα από τις δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα 
αντληθούν πρόσθετα και συμπληρωματικά στοιχεία μέσω της πραγματοποίησης συνεντεύξεων με 
εμπειρογνώμονες και φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό στην Κρήτη.  

410 Τα αποτελέσματα της Δραστηριότητας Α1 θα τροφοδοτήσουν την SWOT ανάλυση η οποία 
θα γίνει στο πλαίσιο της Δραστηριότητας Α5. 

Δραστηριότητα Α2. Ανάλυση δυνητικών αγορών 

411 Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας αυτής θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των βασικών 
αγορών του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. Ειδικότερα, θα γίνει αποτύπωση των βασικών 
οικονομικών, κυρίως, χαρακτηριστικών των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες της 
Περιφέρειας, αλλά και των χωρών από τις οποίες οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την Κρήτη 
δείχνουν ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση της οικονομίας των 
χωρών αυτών, των εισοδημάτων και του κοινωνικού προφίλ των κατοίκων τους, καθώς και τις 
προοπτικές τις οποίες παρουσιάζουν τα μεγέθη αυτά. Ανάλογη ανάλυση θα γίνει και για αγορές στις 
οποίες θα μπορούσε δυνητικά να απευθύνει το τουριστικό της προϊόν η Περιφέρεια Κρήτης, με 
κριτήριο τις αγορές εκείνες οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση εκροής τουριστών σε περιοχές με 
χαρακτηριστικά παρεμφερή με αυτά της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις. 

412 Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση των δικτύων διανομής των κυρίων αγορών, δίνοντας έμφαση 
στους μεγάλους tour operators (παραδοσιακά πρακτορεία και ταξιδιωτικά γραφεία και ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες), τις εταιρείες αεροπορικών υπηρεσιών, εταιρείες κρουαζιέρας, κλπ. που 
δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.  
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413 Τα αποτελέσματα της Δραστηριότητας Α2 θα τροφοδοτήσουν την SWOT ανάλυση, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο της Δραστηριότητας Α5. 

Δραστηριότητα Α3. Συνοπτική παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια 

414 Αφορά στον εντοπισμό και στην ανάλυση των κυριότερων πρωτοβουλιών ανάπτυξης και 
αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης.  

415 Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της Δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός των 
κυριότερων πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν αναληφθεί έως σήμερα για την ανάπτυξη του 
τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Κρήτης και την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
εποχικότητας. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες κατηγορίες φορέων, οι οποίοι δύναται να 
έχουν πραγματοποιήσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και πιο συγκεκριμένα: 

 στην Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβανομένων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013,

 στο Υπουργείο Τουρισμού και στις σχετικές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, 

 σε συλλογικούς/κλαδικούς φορείς της Περιφέρειας  

416 Στη συνέχεια  θα αναλυθούν οι κυριότερες πρωτοβουλίες οι οποίες θα εντοπιστούν στο 
πλαίσιο των προηγούμενων εργασιών, αποτιμώντας τον βαθμό κατά τον οποίο οι πρωτοβουλίες 
αυτές ήταν επιτυχημένες, αναλύοντας την επίπτωση την οποία είχαν, κατά περίπτωση, στην 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης, στο φαινόμενο της εποχικότητας του τουρισμού, 
ενώ θα εκτιμηθεί κατά πόσον οι πρωτοβουλίες αυτές, διεξήχθησαν σε συντονισμό με τους 
συλλογικούς / κλαδικούς φορείς του τουρισμού σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και σε εθνικό 
επίπεδο. 

Δραστηριότητα Α4. Μελέτη επιτυχημένων μοντέλων επέκτασης της σεζόν 

417 Η Δραστηριότητα Α4 περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αποτίμηση επιτυχημένων 
μοντέλων επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν περιπτώσεις από 
την εγχώρια και, κυρίως, από την διεθνή τουριστική αγορά, στις οποίες εφαρμόστηκαν επιτυχημένα 
μοντέλα επέκτασης της τουριστικής σεζόν και θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγησή τους 
(benchmarking).

418 Οι πηγές που θα αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό των επιτυχημένων μοντέλων είναι: 

 Διεθνής & εγχώρια βιβλιογραφία, ήτοι μελέτες, άρθρα, έρευνες διεθνώς 
αναγνωρισμένων φορέων. 

 Εργαλεία εντοπισμού καλών πρακτικών. 

 Η διεθνής εμπειρία της PWC. 

419 Στη συνέχεια θα λάβει χώρα μία συγκριτική αξιολόγηση των επιτυχημένων μοντέλων 
επέκτασης της τουριστικής σεζόν, τα οποία θα εντοπισθούν, με βασικό κριτήριο τον εντοπισμό 
αυτών που είναι τα καταλληλότερα, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κρήτης. Η συγκριτική αξιολόγηση των επιτυχημένων μοντέλων 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου, θα καταλήξει σε δύο τουλάχιστον μοντέλα , τα οποία θα 
παρουσιασθούν αναλυτικά, με επισήμανση των τυχόν απαιτούμενων προσαρμογών τους στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, ώστε να διασφαλισθεί η επιτυχής εφαρμογή τους. 
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Δραστηριότητα Α5. Συνθετική αξιολόγηση – Ανάλυση SWOT του τουριστικού κλάδου 
στην Περιφέρεια Κρήτης 

420 Η Δραστηριότητα Α5 αφορά στην συνθετική αξιολόγηση του τουριστικού τομέα της 
Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση SWOT, προκειμένου να 
εντοπιστούν τα κρίσιμα ζητήματα του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτός 
αναλύθηκε στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Α1, Α2 και Α3. Η προκαταρτική ανάλυση θα γίνει ανά 
θέμα, η ομαδοποίηση των οποίων θα ακολουθήσει ενδεικτικά το επίπεδο ανάλυσης των 
Δραστηριοτήτων Α1, Α2 και Α3. 

421 Για κάθε θέμα, θα αξιολογηθεί συνοπτικά η κατάσταση στην Περιφέρεια και θα 
εντοπιστούν οι κυριότερες ανάγκες και δυνατότητες. Παράλληλα, θα εξετασθούν πιθανές 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες με γειτονικούς προορισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, ώστε 
στην επόμενη Ενότητα Εργασιών να διερευνηθεί η σκοπιμότητα και η σημασία της αξιοποίησής 
τους, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας.  

422 Τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων του τουριστικού κλάδου θα ακολουθήσει η 
ιεράρχηση τους, για την επίτευξη της οποία θα εφαρμοστεί η μέθοδος πολυκριτηριακής 
αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι, η ιεράρχηση αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση του 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
εποχικότητας του τουρισμού.  

Ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας

423 Στη συνέχεια θα αναλυθούν τα κρίσιμα ζητήματα του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας 
Κρήτης, όπως αυτά εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης ενέργειας. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης θα αποτελέσουν τη βάση για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό 
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της εποχικότητας (Ενότητα Εργασιών Β).  

424 Κάθε κρίσιμο ζήτημα του κλάδου του τουρισμού θα αναλυθεί ως προς τα εξής: 

 Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των βασικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 
συνολικότερα και του τουριστικού της προϊόντος ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

Κρίσιμο Ζήτημα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας
Βασικά χαρακτηριστικά τουριστικού προϊόντος

 Ευκαιρίες και περιορισμοί από την ανάλυση της ζήτησης τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού, της ανάλυσης των δυνητικών 
αγορών, αλλά και από τις  εξελίξεις στο εθνικό και περιφερειακό περιβάλλον.  
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425 Πιο συγκεκριμένα, οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από τη ζήτηση τουριστικών προϊόντων 
και υπηρεσιών και του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού θα εντοπιστούν με βάση την 
αποτύπωση και την ανάλυση, η οποία έχει προηγηθεί στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων Α1 και Α2, 
ενώ οι εξελίξεις στο εθνικό και περιφερειακό περιβάλλον είναι δυνατόν  να περιλαμβάνουν: 

 Πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις. 

 Διοικητικές εξελίξεις, ιδιαίτερα του πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Εθνικές & περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα φορέων αναπτυξιακού 
σχεδιασμού (Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία, συλλογικοί  κλαδικοί φορείς, τοπική 
αυτοδιοίκηση), με ειδική έμφαση στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Διαρθρωτικών 
Ταμείων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των εθνικών και περιφερειακών 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, όπως έχουν διατυπωθεί στο Εταιρικό Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης, στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, 
καθώς  και σε επιμέρους Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα («Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» κλπ.). 

426 Επισημαίνεται ότι, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάλυση των προοπτικών 
χρηματοδότησης δημόσιων και ιδιωτικών παρεμβάσεων στον τουριστικό τομέα, με στόχο να  
αναδειχτούν ευκαιρίες χρηματοδότησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού του κλάδου. 

4.2. Ενότητα Εργασιών Β: Κατάρτιση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού 
Σχεδίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του 
τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης 

427 Σκοπός της Ενότητας Εργασιών Β είναι η κατάρτιση Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Περιφέρεια της Κρήτης, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής 
περιόδου.  

428 Στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών Β, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις ακόλουθες 
Δραστηριότητες:

 Δραστηριότητα Β1. Διαμόρφωση μίγματος προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων & 
υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού 

 Δραστηριότητα Β2. Προσδιορισμός στρατηγικής διαφοροποίησης από τις κύριες 
ανταγωνίστριες χώρες 

 Δραστηριότητα Β3. Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας  

429 Για την εκτέλεση των εργασιών της Ενότητας Β θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της 
Ενότητας Εργασιών Α  και οι εκροές της θα ενσωματωθούν στο Παραδοτέο Π3, ενώ παράλληλα θα 
τροφοδοτήσουν και το Παραδοτέο Π5. 

430 Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παρακάτω: 

Δραστηριότητα Β1. Διαμόρφωση μίγματος προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων & 
υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού 

431 Η Δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του κατάλληλου μίγματος των 
προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού, βάσει των 
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δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις προοπτικές των παραδοσιακών, αλλά και 
των αγορών με δυναμική, όπως επίσης και των δυνητικών αγορών στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί 
το υπάρχον ή σχεδιαζόμενο τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες της Περιφέρειας.  

432 Η Δραστηριότητα αυτή θα βασιστεί στην ανάλυση των βασικών προκλήσεων για την 
Περιφέρεια Κρήτης, όπως επίσης και στον προσδιορισμό των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων και στρατηγικών αξόνων ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών της 
Περιφέρειας ανά κατηγορία προορισμού, όπως αυτά θα αναλυθούν στην Ενότητα Εργασιών Α. 

433 Για τη διαμόρφωση του μίγματος των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων & υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κρήτης θα αξιολογηθεί η σκοπιμότητα και σημασία αξιοποίησης της 
συμπληρωματικότητας και των συνεργειών με γειτονικούς προορισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, 
που θα έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της Δραστηριότητας Α5. 

Δραστηριότητα Β2. Προσδιορισμός στρατηγικής διαφοροποίησης από τις κύριες 
ανταγωνίστριες χώρες 

434 Για τη Δραστηριότητα αυτή απαιτείται η γνώση και η κατανόηση του προϊόντος που 
προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης, των δυνατοτήτων και της δυναμικής της στον τομέα του 
τουρισμού, όπως επίσης και η κατανόηση του προϊόντος και των πολιτικών σε θέματα τουρισμού 
των ανταγωνιστριών χωρών.  

435 Η Στρατηγική διαφοροποίησης θα στηριχθεί, επίσης, και στη μελέτη των αναγκών και των 
προτιμήσεων των δυνητικών αγορών. Βασικό σκοπό της στρατηγικής διαφοροποίησης θα 
αποτελέσει η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την προσέλκυση και διατήρηση 
αγορών με σταθερή και αυξανόμενη προτίμηση στην Περιφέρεια Κρήτης. 

436 Επιπλέον, θα τεθούν επιμέρους στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι θα εξειδικευθούν στη συνέχεια 
σε άξονες παρέμβασης. Ο σχεδιασμός των αξόνων παρέμβασης προέρχεται, κυρίως, από τα 
προβλήματα και τις αδυναμίες της Περιφέρειας σχετικά με τις δραστηριότητες και τις δράσεις για 
την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την καταπολέμηση της εποχικότητας. Οι άξονες 
παρέμβασης θα χρησιμεύσουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στρατηγικών στόχων και του 
οράματος της Περιφέρειας. Οι άξονες παρέμβασης σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα 
προβλήματα που εμφανίζονται στην Περιφέρεια σύμφωνα με το περιεχόμενο  της SWOT ανάλυσης.  
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Δραστηριότητα Β3. Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας

437 Στη Δραστηριότητα αυτή θα προσδιοριστεί 
ο καταλληλότερος τρόπος, μέσω του οποίου θα γίνει 
εφικτός ο ουσιαστικός και αποτελεσματικός ρόλος 
του ΣΕΤΕ  στην υποστήριξη της εφαρμογής της 
στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης.  

438 Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της 
στρατηγικής, είναι σαφές ότι οι ανάγκες 
επιτάχυνσης της εφαρμογής της, καθώς και η 
αντιμετώπιση των ευρύτερων συνθηκών του 
εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στη 
χώρα και ειδικά στην επιλεγμένη Περιφέρεια, 
δύναται να επιτευχθούν με μεγαλύτερη επιτυχία, 
μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου 
μηχανισμού εφαρμογής της επιλεγμένης 
στρατηγικής. 

439 Δεδομένης της διαφορετικής φύσης και πολυπλοκότητας μιας τέτοιας στρατηγικής, οι 
αρμοδιότητες ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού εφαρμογής της επιλεγμένης στρατηγικής, 
υπερβαίνουν τις παραδοσιακές λειτουργίες του συστήματος διοίκησης που αξιοποιείται στον 
ιδιωτικό τομέα, αποκτώντας έναν ευρύτερο συντονιστικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

440 Ένας τέτοιος ολοκληρωμένος μηχανισμός εφαρμογής θα πρέπει να επιδεικνύει υψηλά 
επίπεδα τεχνογνωσίας, δημιουργώντας συνέργειες μέσω του αποτελεσματικού και αποδοτικού 
συντονισμού παράλληλων δράσεων και πολιτικών και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων στην εφαρμογή της κατάλληλης  στρατηγικής.

441 Για το σκοπό αυτό, θα διερευνηθεί ο ρόλος αντίστοιχων με το ΣΕΤΕ φορέων του εξωτερικού  
στην εφαρμογή ανάλογων στρατηγικών, και θα προταθούν εναλλακτικές δομές για την επιλογή από 
την Αναθέτουσα Αρχή του καταλληλότερου ολοκληρωμένου και συνεκτικού Μηχανισμού 
Εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της στρατηγικής που θα έχει 
διαμορφωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος συμμετοχής και ο ρόλος 
του ΣΕΤΕ στο μηχανισμό αυτό.  

Υπεύθυνος προγράμματος μετασχηματισμού

•

• Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες

• Τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης 

Δίκτυο φορέων υλοποίησης
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4.3. Ενότητα Εργασιών Γ: Ανάπτυξη προγράμματος δράσης για την 
εφαρμογή του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού στην 
Περιφέρεια Κρήτης 

442 Σκοπός της Ενότητας Εργασιών Γ είναι η εξειδίκευση του στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδίου, μέσω της ανάπτυξης ενός αναλυτικού προγράμματος δράσης 
και της κατάρτισης Οδικού Χάρτη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του 
τουρισμού στην Περιφέρεια της Κρήτης. 

443 Στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών Γ ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις ακόλουθες 
Δραστηριότητες:

 Δραστηριότητα Γ1. Προσδιορισμός και ανάλυση των βασικών προϋποθέσεων για την 
επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας 

 Δραστηριότητα Γ2. Κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος δράσης για την υλοποίηση 
της στρατηγικής της Περιφέρειας  

444 Για την εκτέλεση των εργασιών της Ενότητας Γ θα αξιοποιηθούν αποτελέσματα της 
Ενότητας Εργασιών Β και τα αποτελέσματά της θα ενσωματωθούν στο Παραδοτέο Π4, ενώ 
παράλληλα θα τροφοδοτήσουν και το Παραδοτέο Π5 

445 Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παρακάτω: 

Δραστηριότητα Γ1. Προσδιορισμός και ανάλυση των βασικών προϋποθέσεων για την 
επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας 

446 Στη Δραστηριότητα, αυτή πρόκειται να γίνει ο προσδιορισμός και η ανάλυση των 
παραγόντων που πρόκειται να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής για την 
άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κρήτης.  

447 Ο Ανάδοχος αφού προσδιορίσει τη στρατηγική, θα εντοπίσει τους παράγοντες που θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη των επιμέρους στρατηγικών στόχων. Συγκεκριμένα, μόλις ολοκληρωθεί ο 
προσδιορισμός των βασικών στρατηγικών στόχων, ο Ανάδοχος θα αναγνωρίσει τους κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας για κάθε στόχο και θα εκτιμήσει τις απαιτήσεις υλοποίησης που προκύπτουν. 

448 Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προσδιορισμού των στρατηγικών στόχων ο Ανάδοχος σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα ορίσουν τα παρακάτω: 

 Τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση των στόχων. 

 Τις  απαραίτητες προϋποθέσεις,  με βάση τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, για την 
υλοποίηση κάθε επιμέρους  στρατηγικού στόχου, οι οποίες θα διασυνδεθούν με τους 
επιχειρησιακούς στόχους και επιμέρους παρεμβάσεις / δράσεις / έργα στη συνέχεια των 
εργασιών. 

 Την επιβεβαίωση σκοπιμότητας, πρακτικότητας, λειτουργικότητας ή/και της απόδοσης 
της συγκεκριμένης λύσης στοχοθέτησης, καθώς και την τεκμηρίωση των ωφελειών που 
θα προκύψουν για κάθε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
επιβεβαίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης της συμπληρωματικότητας και των 
συνεργιών με γειτονικούς προορισμούς. 
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449 Επιπλέον, με τους στρατηγικούς στόχους και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας ως 
βασικό του βραχίονα, ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους 
βασικούς άξονες δράσης για την επίτευξη των στρατηγικών αυτών στόχων. Οι στρατηγικές 
προτεραιότητες και οι άξονες δράσης λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά, υπηρετώντας τη 
γενική στρατηγική. 

450 Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση και το μέγεθος ενδεχόμενων δυσκολιών, 
καθώς και την κρισιμότητα των διαπιστώσεων της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάσταση του 
αναγκαίου χρόνου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, και τις εξελίξεις στο εξωτερικό 
περιβάλλον, θα προσδιορίσει τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες της στοχοθέτησης, τόσο ως 
προς το αντικείμενο, όσο και ως προς το χρόνο υλοποίησης. 

451 Οι στρατηγικές προτεραιότητες θα καθοριστούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως 
ενδεικτικά: 

 σκοπιμότητα,  

 εφικτότητα  

 επάρκεια χρόνου και οικονομικών πόρων 

 βαθμός αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητας κάθε στόχου με τους υπόλοιπους 

452 Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα διαμορφώσει τους βασικούς στρατηγικούς άξονες δράσης για 
το χρονικό διάστημα του στρατηγικού προγραμματισμού, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην ανάλυση του 
προγράμματος δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί, για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής 
(βλέπε σχήμα 6). 

Σχήμα 6: Στρατηγικές προτεραιότητες και άξονες δράσης 

453 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξειδίκευση του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της στρατηγικής της Περιφέρειας, καθώς και λοιπών συλλογικών φορέων  του 
τουρισμού σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

1Στρατηγικός 
Στόχος 2Στρατηγικός 

Στόχος 3
\

Στρατηγικός 
Στόχος 4Στρατηγικός 

Στόχος

Όραμα της Περιφέρειας για τον  Τουριστικό Τομέα 

Αποστολή 

Στρατηγικές Προτεραιότητες

Άξονας δράσης Άξονας δράσης Άξονας δράσης Άξονας δράσης
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Δραστηριότητα Γ2. Κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος δράσης για την υλοποίηση 
της στρατηγικής της Περιφέρειας 

454 Στη Δραστηριότητα αυτή, ο Ανάδοχος, με βάση τα αποτελέσματα του στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού και σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, θα 
αναπτύξει το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Περιφέρειας. 

455 Η διαμόρφωση του προγράμματος δράσης αποτελεί κρίσιμη δραστηριότητα, η οποία 
συμπληρώνει και ολοκληρώνει το στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς το πρόγραμμα δράσης θα 
αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των στρατηγικών 
αξόνων και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων ανάπτυξης του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας Κρήτης.  

456 Σκοπός της κατάρτισης του προγράμματος δράσης είναι: 

 να διαμορφωθεί το λεπτομερές πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού 
των ενεργειών, που πρέπει να αναληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

 να εκτιμηθούν και να κατανεμηθούν αποτελεσματικά οι απαιτούμενοι πόροι για την 
υλοποίηση των ενεργειών αυτών,  

 να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες ενέργειες πρόληψης και 
αντιμετώπισης τους 

 να αποτελέσει τη βάση για τον προσδιορισμό του αναγκαίου μηχανισμού 
παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των 
στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων για την έγκαιρη ανάληψη διορθωτικών 
ενεργειών 

457 Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας αυτής ο Ανάδοχος θα περιγράψει τα παρακάτω: 

 Τις επιμέρους ενέργειες / βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν και το χρονοδιάγραμμά 
τους. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες εφαρμογής κάθε Σχεδίου. 
Για κάθε ενέργεια θα περιλαμβάνεται: 

 η αναλυτική της περιγραφή,  

 το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, 

 τα αναμενόμενα αποτελέσματα μαζί με τους δείκτες μέτρησής της, 

 η αλληλεξάρτησή της με άλλες ενέργειες,  

 η σκοπιμότητα και εφικτότητά της,  

 ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης της ενέργειας, καθώς και οι αποδέκτες της. 

 Τους απαιτούμενους πόρους και τις ικανές πήγες χρηματοδότησής τους. Συγκεκριμένα, 
ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις εκτιμώμενες ανάγκες (ενδεικτικά) σε ανθρώπινο 
δυναμικό, εργαλεία υλοποίησης και συστήματα υποστήριξης για κάθε Σχέδιο Δράσης 
και θα εκτιμήσει το κόστος τους. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα εξετάσει τον 
προϋπολογισμό και τους απαιτούμενους πόρους και πηγές χρηματοδότησης και θα 
αναλύσει τα κόστη / οφέλη για κάθε επιμέρους δράση, καθώς και τη χρονική κατανομή 
τους. Ο Ανάδοχος θα αναγνωρίσει και θα εκτιμήσει τη διαθεσιμότητα και τις 
ρεαλιστικές δυνατότητες των δυνατοτήτων και των πηγών χρηματοδότησης των έργων 
που συνθέτουν το Σχέδιο Δράσης. 
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4.4. Ενότητα Εργασιών Δ: Κατάρτιση οδηγού εξειδίκευσης σε 
περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
ανά κατηγορία προορισμού 

458 Σκοπός της Ενότητας Εργασιών Δ είναι ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας για τον 
σχεδιασμό αντιμετώπισης της εποχικότητας, καθώς και η κατάρτιση σχετικού οδηγού 
εξειδίκευσης του τουριστικού προϊόντος σε επίπεδο περιφέρειας. Η ενότητα εργασιών Δ 
καταλήγει σε δύο Παραδοτέα (Π1 και Π5) σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές του έργου, στην 
εκκίνησή του και στην κατάληξή του. Το Παραδοτέο Π1, αντιστοιχεί στο παρόν Παραδοτέο, το οποίο 
περιλαμβάνει το βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού και το Παραδοτέο Π5, το οποίο 
θα παραδοθεί στη λήξη του Έργου και  αφορά στον οδηγό εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο 
των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού, με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας. Για την κατάρτιση του Π5, θα αξιοποιηθεί η 
εμπειρία της ομάδας  έργου κατά την εκπόνηση του έργου, προκειμένου να εξειδικευτεί η 
μεθοδολογία με τρόπο τέτοιο, ώστε να αντιμετωπίζει και να περιλαμβάνει ολόκληρο το εύρος των 
πιθανών θεμάτων και ζητημάτων, τα οποία είναι κρίσιμα για την εξειδίκευση της ζήτησης 
τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο.  

459 Η Ενότητα Εργασιών Δ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 Δραστηριότητα Δ1. Αναλυτική πρόταση μεθοδολογικού πλαισίου εξειδίκευσης, γενικής 
και αναλυτικής προσέγγισης και πλέγματος μεθοδολογικών εργασιών. 

 Δραστηριότητα Δ2. Οριστικοποίηση εξειδίκευσης, γενικής και αναλυτικής προσέγγισης 
και πλέγματος μεθοδολογικών εργασιών. 

 Δραστηριότητα Δ3. Κατάρτιση αναλυτικού οδηγού εξειδίκευσης σε περιφερειακό 
επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού, με 
στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας.  

460 Από τις ανωτέρω Δραστηριότητες, οι δύο πρώτες έχουν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά 
τους ενσωματώνονται στο παρόν Παραδοτέο Π1, ενώ τα αποτελέσματα της Δραστηριότητας Δ3 θα 
ενσωματωθούν στο Παραδοτέο Π5. 

461 Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών Δ, ο Ανάδοχος έχει υλοποιήσει τις 
ακόλουθες Δραστηριότητες: 

Δραστηριότητα Δ1. Αναλυτική πρόταση μεθοδολογικού πλαισίου εξειδίκευσης, γενικής 
και αναλυτικής προσέγγισης και πλέγματος μεθοδολογικών εργασιών 

462 Στο πλαίσιο αυτής της Δραστηριότητας προσδιορίσθηκε αναλυτικά το μεθοδολογικό πλαίσιο 
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 
προορισμού, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού. Επίσης,  
διαμορφώθηκε πρόταση για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες και φορείς 
που σχετίζονται με τον τουρισμό στην Κρήτη (βλ. Ενότητα 5) 
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Δραστηριότητα Δ2. Οριστικοποίηση εξειδίκευσης, γενικής και αναλυτικής προσέγγισης 
και πλέγματος μεθοδολογικών εργασιών. 

463 Στο πλαίσιο της παρούσας Δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε η επικαιροποίηση, 
εξειδίκευση & οριστικοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισης υλοποίησης των επιμέρους Ενοτήτων 
Εργασιών και Δραστηριοτήτων του Έργου. Ειδικότερα, εξειδικεύθηκε και οριστικοποιήθηκε ο 
τρόπος υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου, τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν, οι πηγές συλλογής των στοιχείων και η προτεινόμενη δομή των Παραδοτέων του 
Έργου. Επίσης, επικαιροποιήθηκε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους 
ενεργειών του Έργου.  

464 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Δραστηριότητες Δ1 & Δ2 της Ενότητας Εργασιών Δ έχουν 
υλοποιηθεί και τα αποτελέσματά τους ενσωματώνονται στο παρόν Παραδοτέο Π1, ενώ η ακόλουθη 
Δραστηριότητα Δ3 θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια του Έργου και τα αποτελέσματά της θα 
ενσωματωθούν στο Παραδοτέο Π5.  

Δραστηριότητα Δ3. Κατάρτιση αναλυτικού οδηγού εξειδίκευσης σε περιφερειακό 
επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού, με 
στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας. 

465 Με βάση τα αποτελέσματα από τις Δραστηριότητες των Ενοτήτων Εργασιών Α, Β & Γ και 
λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των μεθοδολογιών στην Περιφέρεια της 
Κρήτης, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε κατάρτιση αναλυτικού οδηγού εξειδίκευσης σε περιφερειακό 
επίπεδο των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανά κατηγορία προορισμού, με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας. Ο Οδηγός αυτός θα αξιοποιηθεί από το ΣΕΤΕ 
/ΙΝΣΕΤΕ για την κατάρτιση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων καταπολέμησης της 
εποχικότητας του τουρισμού στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. 

466 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναλυτική περιγραφή των μεθοδολογικών βημάτων, που 
πρέπει να ακολουθηθούν για την εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο, στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχούς εφαρμογής του οδηγού 
για την διαμόρφωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού αντιμετώπισης της 
εποχικότητας του τουρισμού στις υπόλοιπες Περιφέρειες, καθώς και στον τρόπο εντοπισμού και 
αξιοποίησης πιθανών συνεργειών και συμπληρωματικότητας των τουριστικών προϊόντων 
/υπηρεσιών μιας Περιφέρειας με γειτονικούς προορισμούς.  
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5. Είδος πληροφοριών και στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, 
επίπεδο ανάλυσης, τρόπος επεξεργασίας και διαθέσιμες 
μέθοδοι και εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας 

501 Το είδος των πληροφοριών και στοιχείων που θα συγκεντρώσει ο Ανάδοχος κατά την 
υλοποίηση του Έργου περιγράφεται αναλυτικά ανά επιμέρους Ενότητα Εργασιών και 
Δραστηριότητα, οι οποίες παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στην Ενότητα 4 του παρόντος Παραδοτέου. 

502 Συγκεντρωτικά τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Είδος πληροφοριών και 

στοιχείων 
Επίπεδο ανάλυσης Πηγή Πληροφόρησης

Στοιχεία για την ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιφέρειας 

Γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά 

Ενδεικτικές κατηγορίες ανάλυσης:  

Τοπία ενδιαφέροντος, Παραλίες, Βουνά, Διαδρομές, 

Σπήλαια, κα 

Σχετικές μελέτες, 

βιβλιογραφία,  ΥΠΕΚΑ, 

ΥΠΕΣ, ΥΠΟΑ, ΥΔΜΥΔ, 

Περιφέρεια, Δήμοι, 

εγκεκριμένα χωροταξικά 

σχέδια κ.α. 

Κλίμα Διακύμανση θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων 

εντός ενός ημερολογιακού έτους τα τελευταία 5 έτη 

Φυσικό περιβάλλον Περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, βιοποικιλότητα, 

ζώνες προστασίας και χλωρίδα / πανίδα με 

ενδιαφέρον (π.χ. για bird watching) 

Πολιτισμικό περιβάλλον, 

αρχαιολογικοί χώροι και λοιπά 

αξιοθέατα 

Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Ιστορικοί και 

πολιτιστικοί τόποι 

Παραδοσιακοί οικισμοί, Σύνολα με αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον 

Φεστιβάλ, Αίθουσες τέχνης, Χώροι θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος, κα 

Αναπτυξιακές υποδομές / 

υποδομές μεταφορών 

Αεροδρόμια, Λιμάνια, Δίκτυα σταθερής τροχιάς 

Οδικό δίκτυο και συνδέσεις οικισμών 

Κοινωνικές και άλλες υποδομές Νοσοκομεία, Κλινικές, Εξειδικευμένα κέντρα 

παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής, Κέντρα 

αποκατάστασης, κα 

Δημογραφικά και οικονομικά 

δεδομένα και λοιπά στατιστικά 

στοιχεία 

Πληθυσμός – αριθμός 

Χαρακτηριστικά πληθυσμού (φύλο, ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης) 

Αγορά εργασίας (ανεργία, οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός και χαρακτηριστικά του, κα) 

Βασικά οικονομικά μεγέθη (ΑΕΠ, ΑΠΑ) με έμφαση 

στον τουριστικό κλάδο και σε συσχετιζόμενες 

δραστηριότητες (αγροδιατροφή, πολιτισμός, κα) 

ΕΛΣΤΑΤ 

EUROSTAT

Τράπεζα της Ελλάδας, 

εγκεκριμένα χωροταξικά 

σχέδια κλπ. 

Ανάλυση χαρακτηριστικών τουριστικού προϊόντος  

Καταγραφή των βασικών 

μεγεθών των πόρων που 

σχετίζονται με κάθε κατηγορία 

τουριστικού προϊόντος 

Για κάθε κατηγορία τουριστικού προϊόντος 

καταγραφή σχετικών στοιχείων όπως 

παρουσιάζονται στο σχήμα 5. 

ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΙΤΕΠ, 

Περιφέρεια, ΠΕΠ, 

εγκεκριμένα χωροταξικά 

σχέδια κ.α. 

Αποτύπωση ξενοδοχειακού 

δυναμικού και άλλων 

καταλυμάτων 

Αριθμός και δυναμικότητα κύριων και μη κύριων 

καταλυμάτων ανά κατηγορία κατάταξης 

ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, Περιφέρεια, 

ΥΠ. Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας & 

Τουρισμού 
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Είδος πληροφοριών και 

στοιχείων 
Επίπεδο ανάλυσης Πηγή Πληροφόρησης

Ανάλυση ζήτησης τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών  

Μεγέθη ζήτησης τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

Αφίξεις, Αναχωρήσεις, Διάρκεια παραμονής, 

Διανυκτερεύσεις 

Τόπος προέλευσης, Εθνικότητα, Τρόπος και σημεία 

εισόδου 

Εισοδηματικές κατηγορίες αφιχθέντων, Αίτια 

επίσκεψης 

Δαπάνες ανά κατηγορία τουριστικού κλάδου και 

καταλύματος 

Έσοδα επιχειρήσεων στον χώρο της τουριστικής 

δραστηριότητας 

Εποχικότητα ζήτησης  

ΕΛΣΤΑΤ,  

Τράπεζα της Ελλάδας, 

ΙΤΕΠ, κλπ. 

Εγχώριος και διεθνής ανταγωνισμός

Μεγέθη ζήτησης τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε 

ελληνικές περιφέρειες και 

ευρύτερες γεωγραφικές 

περιοχές με παρόμοια 

χαρακτηριστικά 

Τα σχετικά στοιχεία θα αναζητηθούν για όλες τις 

περιφέρειες της χώρας με έμφαση στις 3 νησιωτικές 

περιφέρειες για την πραγματοποίηση συγκριτικής 

ανάλυσης 

ΕΛΣΤΑΤ,  

Τράπεζα της Ελλάδας, 

ΙΤΕΠ, κλπ. 

Θα αναζητηθούν στοιχεία για περιοχές όπως 

Κύπρος, Μάλτα, Σαρδηνία, Σικελία, Βαλεαρίδες 

νήσους, κα, καθώς και ανταγωνισμός σε διεθνές 

επίπεδο όπως Τουρκία, Τυνησία, Μαρόκο, Αίγυπτος

Στοιχεία από Eurostat, 

ΟΟΣΑ, διεθνείς μελέτες 

και έρευνες, ΠΟΤ, 

Ηνωμένα Έθνη, βάσεις 

δεδομένων & δίκτυο PwC

Δυνητικές αγορές 

Στοιχεία ανάλυσης βασικών 

αγορών του τουριστικού 

προϊόντος της περιφέρειας 

Για χώρες προέλευσης τουριστών και χώρες 

δυνητικών τουριστών (αναδυόμενες αγορές στόχοι):

Βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά των χωρών 

αυτών (οικονομία και εισοδήματα ανά κατηγορία 

πληθυσμού) 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και κοινωνικό και 

πολιτισμικό προφίλ 

Στοιχεία κατανάλωσης, Κύριες προτιμήσεις για 

τουρισμό 

Δίκτυα διανομής με έμφαση σε tour operators, 

πρακτορεία, ταξιδιωτικά γραφεία, Αεροπορικές 

εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρας, Ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, κα 

Στοιχεία από Eurostat, 

ΟΟΣΑ, διεθνείς μελέτες 

και έρευνες, ΠΟΤ, 

Ηνωμένα Έθνη, βάσεις 

δεδομένων και δίκτυο της 

PwC

Πρωτοβουλίες ανάπτυξης 

Υφιστάμενες πρωτοβουλίες και 

προγραμματιζόμενα έργα και 

δράσεις που σχετίζονται ή 

μπορεί να έχουν επίπτωση στο 

τουριστικό προϊόν 

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 

2020, τα  ΠΕΠ,  το ΕΠΑΝΕΚ,  λοιπά τομεακά 

προγράμματα, και σε σχετικούς σχεδιασμούς  

Οργανισμών, επιμελητήριων, τοπικών φορέων  και  

δήμων. 

Στοιχεία από εμπλεκόμενους φορείς, μεμονωμένες 

επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

ΠΕΠ, Τομεακά 

Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, 

Συνεντεύξεις με φορείς 

και ιδιώτες 
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Προτεινόμενοι Φορείς για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων: 

 Περιφέρεια Κρήτης  

 Σύνδεσμος Τουριστικών Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης 

 Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου 

 Ένωση Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου 

 Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης 

 Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων 

 Παγκύπριος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων 
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6. Μεθοδολογικά εργαλεία 

601 Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, εκτός από την εφαρμογή της μεθοδολογίας 
Transform®, η οποία θα έχει εφαρμογή σε  όλη την διάρκεια υλοποίησης  του έργου, υπάρχει η 
ανάγκη εφαρμογής και διαφόρων άλλων εξειδικευμένων μεθοδολογιών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου στις επιμέρους φάσεις του. 

602 Το σύνολο των διαθέσιμων μεθοδολογικών εργαλείων και η αξιοποίηση του ανά Ενότητα 
Εργασιών παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα και αναλύονται στη συνέχεια. 

Σχήμα 7: Αντιστοίχηση μεθοδολογικών εργαλείων με τις Ενότητες Εργασιών του Έργου 

6.1. Μεθοδολογία Συστημικής Προσέγγισης - Ανάλυσης 

603 Η Συστημική Προσέγγιση - Ανάλυση έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη και δυναμική 
προσέγγιση ενός προβλήματος - θεματικού αντικειμένου, ώστε να εξασφαλιστεί η εξέταση - 
αντιμετώπιση όλων των σχετικών μεταβλητών και παραμέτρων και παράλληλα να διασφαλιστεί ο 
συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση της μεταβολής των παραμέτρων και μεταβλητών αυτών, με σκοπό 
να καθίσταται δυνατή κάθε φορά η εκτίμηση της πραγματικής επίδρασής τους. Βασικό 
χαρακτηριστικό της Συστημικής Προσέγγισης αποτελεί η προσομοίωση κάθε εξεταζόμενου 
αντικειμένου (Τομέας / Κλάδος, Διοικητική Οντότητα, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, Διαρθρωτική 
Παρέμβαση, κλπ.) με ένα Σύστημα, το οποίο αποτελείται από επί μέρους Υποσυστήματα και στη 
συνέχεια η εξέταση των διαφόρων παραγόντων και παραμέτρων - μεταβλητών που επηρεάζουν τη 
λειτουργία των Υποσυστημάτων. 

Κατάρτιση 
Στρατηγικού

&
Επιχειρησιακού 

Σχεδίου

Μεθοδολογίες & 
Εργαλεία

1. Μεθοδολογία Transform®    

2. Συστημική προσέγγιση-ανάλυση   

3. Ανάλυση SWOT  

4. Ανάλυση PESTEL  

5. Συγκριτική Αξιολόγηση (benchmarking)  

6.
Ανάλυση εμπλεκόμενων μερών (Stakeholders’ 
Analysis)   

7.
Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, Διασφάλισης 
Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων    

8.
“map”: Εργαλείο διοίκησης Έργου και διασφάλισης 
ποιότητας    

9.
Εργαλείο Χρονικού Προγραμματισμού & 
Παρακολούθησης Χρονοδιαγράμματος (MS Project)    

Α
Ενότητες 

Εργασιών
Β Γ

Διαγνωστική 
ανάλυση του 
τουριστικού 

κλάδου / 
προϊόντος

Ανάπτυξη 
προγράμματος 

δράσης 
Στρατηγικού & 

Επιχειρησιακού 
Σχεδίου

Δ

Κατάρτιση οδηγού 
εξειδίκευσης 
τουριστικών 

προϊόντων και 
υπηρεσιών



Σελίδα 30 από 42 

604 Τα βήματα που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της Συστημικής Προσέγγισης – 
Ανάλυσης είναι: 

 Οριοθέτηση Συνολικού Συστήματος  προς Ανάλυση 

 Καταγραφή - Ταυτοποίηση Υποσυστημάτων 

 Προσδιορισμός Εξωγενών Ανεξάρτητων Μεταβλητών (Ανάλυση Εξωτερικού 
Περιβάλλοντος) 

 Προσδιορισμός Ενδογενών Ανεξάρτητων Μεταβλητών (Ανάλυση Εσωτερικού 
Περιβάλλοντος) 

 Καθορισμός Εξηρτημένων Μεταβλητών (παράμετροι Σχεδιασμού και Λειτουργίας κάθε 
Υποσυστήματος) 

 Καθορισμός Παρεμβατικών Μεταβλητών (Μεταβλητών που καθορίζουν την εσωτερική 
αλληλεπίδραση των εξηρτημένων μεταβλητών) 

 Διατύπωση Συσχετίσεων - Αλληλεπιδράσεων 

 Εξαγωγή Συμπερασμάτων 

 Έλεγχος των Αποτελεσμάτων 

 Αξιολόγηση Αλλαγών Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 Διατύπωση Προτάσεων Διορθωτικών Δράσεων 

605 Στο παρόν έργο, η Συστημική Ανάλυση θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασιών 
Α και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δραστηριότητας Α1 που αφορά στην ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης. 

6.2. Μεθοδολογία Διαγνωστικής Ανάλυσης SWOT 

606 Η ανάλυση SWOT «Strengths - Weaknesses - 
Opportunities - Threats» (Δυνατά Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες 
και Απειλές) είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο και διαδεδομένο 
μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στην διάγνωση ενός 
Οργανισμού / Τομέα αναφορικά με το εσωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον του. Στην πράξη αποτελεί το πρώτο στάδιο μελέτης, 
εκ του οποίου προκύπτουν τα βασικά σημεία που θα 
απασχολήσουν το σχεδιασμό που θα ακολουθήσει. Στο παρόν 
έργο, η ανάλυση SWOT απαιτείται στο πλαίσιο της Ενότητας 
Εργασιών Α και αφορά στην ανάλυση του τουριστικού τομέα της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

607 Στην ανάλυση SWOT επιχειρείται η διερεύνηση του αντίκτυπου του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος στη λειτουργία και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην 
Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών και των ελλείψεων, ώστε να 
διασαφηνιστεί η εικόνα ως προς την δυναμικότητα του και να καθοριστούν οι απαραίτητες 
παρεμβατικές ενέργειες.  

Σχήμα 8: SWOT ανάλυση
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608 Η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία: 

609 Τα δυνατά σημεία συνδέονται με τα προτερήματα του  τουριστικού Τομέα  της 
Περιφέρειας Κρήτης, τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει, ή να υπερτερεί έναντι του 
ανταγωνισμού κλπ. Δυνατά σημεία θα μπορούσαν ενδεικτικά να θεωρηθούν τα ακόλουθα: 

 Ισχυρό μίγμα προϊόντων / υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων ή / και διαφοροποιημένων 
προϊόντων ή υπηρεσιών 

 Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και  επάρκεια υποδομών 

 Εξειδικευμένο / έμπειρο προσωπικό 

 Ειδικά χαρακτηριστικά του (πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα, 
συμπληρωματικότητα με άλλους παραγωγικούς Τομείς, κλπ.) 

 Ότι άλλο προσθέτει αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει ο Τομέας 

610 Οι αδυναμίες του τουριστικού Τομέα αποτελούν τις απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως τί είναι 
αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, τί είναι αυτό το οποίο γίνεται λάθος, τί θα έπρεπε να 
αποφευχθεί, καθώς επίσης και τί είναι αυτό το οποίο προκαλεί προβλήματα, ή παράπονα. Έχει πολύ 
μεγάλη σημασία οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις να είναι ρεαλιστικές και να αντικατοπτρίζουν 
την αληθινή εικόνα του Τομέα, όσο δυσάρεστο και αν είναι αυτό. Τα ακόλουθα θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν αδυναμίες: 

 Ανεπαρκής οργάνωση και διαχείριση 

 Δυσχερής προσβασιμότητα και ανεπαρκής  σύνδεση με συμπληρωματικούς 
προορισμούς  

 Ανεπαρκής εικόνα του Τομέα προς τους επισκέπτες 

 Χαμηλή ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών του 

 Ανεπάρκεια / χαμηλή ποιότητα υποδομών 

 Υψηλή εποχικότητα, περιορισμένη αξιοποίηση υποδομών, αδυναμία προσέλκυσης 
ανθρώπινου  δυναμικού 

 Χαμηλό ηθικό και μειωμένο ενδιαφέρον των εργαζομένων στον Τομέα 

611 Οι ευκαιρίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Διαμορφώνονται από τις αλλαγές 
οι οποίες προκύπτουν λόγω μεταβολής πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών 
συντελεστών. Οι μεταβολές αυτές μπορούν να αναγνωρισθούν μέσω ερωτήσεων που αφορούν στις 
νέες ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται, τις νέες τάσεις οι οποίες δημιουργούνται, καθώς και το 
πώς μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν. Ευκαιρίες μπορούν να θεωρηθούν για παράδειγμα τα 
ακόλουθα: 

 Ευνοϊκές γεωπολιτικές συνθήκες 

 Στρατηγικές συμμαχίες  με άλλους Τομείς / Οικονομικές Δραστηριότητες, ή / και 
γειτονικούς προορισμούς. 

 Η εισχώρηση σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 

 Αξιοποίηση πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος 

 Προσέγγιση νέων  διεθνών αγορών. 
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612 Οι απειλές / περιορισμοί αποτελούν, επίσης, εξωγενείς παράγοντες και επηρεάζονται από 
το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας Τομέας. Οι απειλές αφορούν σε εμπόδια τα οποία 
εμφανίζονται, κινήσεις του ανταγωνισμού, αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, οικονομικά 
προβλήματα, αλλαγές στις προτιμήσεις των επισκεπτών κλπ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν 
ενδεικτικά να διαμορφωθούν οι ακόλουθες απειλές: 

 Κοινωνικοπολιτική  αστάθεια 

 Φυσικές καταστροφές 

 Ανάπτυξη ανταγωνιστικών προορισμών 

 Οικονομική ύφεση. 

 Άγνοια εξωτερικού περιβάλλοντος και σύγχρονων απαιτήσεων. 

613 Τέλος παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένοι βασικούς κανόνες που θα πρέπει να διέπουν 
την ανάλυση SWOT: 

 Τα σημεία που θα καταγραφούν θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά και ειλικρινή. 

 Η ανάλυση θα πρέπει να δίνει μια σαφή εικόνα ως προς το σημείο πού βρίσκεται ο 
φορέας σήμερα και πού θα μπορούσε να βρεθεί. 

 Τα σημεία που θα καταγραφούν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και κατανοητά. 

 Η ανάλυση να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και να αποφεύγονται πολυσύνθετα 
σημεία αναφοράς και υπερβολική ανάλυση. 

 Η ανάλυση είναι εκ των πραγμάτων υποκειμενική, γεγονός που περιορίζεται μόνο με 
συλλογική σκέψη ομάδας και όχι μεμονωμένων ατόμων. 

 Τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης SWOT πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για να αναγνωρίζονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει και τι καινούριο 
πρέπει να γίνει. 

6.3. Μεθοδολογία Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος (PESTEL) 

614 Το εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού/τομέα είναι ο χώρος όπου θα πρέπει να 
αναζητούνται ευκαιρίες και πιθανοί περιορισμοί. Η ανάλυση του ευρύτερου μακρο-περιβάλλοντος  
ενός Οργανισμού/Τομέα (στη προκειμένη περίπτωση ο τουριστικός τομέας της Περιφέρειας 
Κρήτης), είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των επιδράσεων που αυτό ασκεί στις λειτουργίες του. 
Τα στοιχεία που υπεισέρχονται στη θεώρηση του μακρο-περιβάλλοντος είναι πολλά (πολιτικοί, 
οικονομικοί, κοινωνικο-πολιτισμικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντικοί και νομικοί παράγοντες) και 
ποικίλουν ως προς τις επιπτώσεις τους. Η μεθοδολογία αυτή πρόκειται να αξιοποιηθεί κατά την 
Ενότητα Εργασιών Α.  

615 Στόχος της μεθοδολογίας 
αυτής είναι η χαρτογράφηση του 
περιβάλλοντος του τουριστικού τομέα 
της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να 
εντοπιστούν οι επιδράσεις του στην 
υπάρχουσα κατάσταση και να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αναφοράς 
με τους παραπάνω 6 (έξι) παράγοντες. 

Σχήμα 9: Παράγοντες ανάλυσης PESTEL
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616 Μέσα από την καταγραφή και επεξεργασία των προαναφερόμενων παραγόντων, μπορεί να 
προβλεφθούν οι μελλοντικές τάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος του τουριστικού τομέα της 
Περιφέρειας Κρήτης και να εντοπιστούν ευκαιρίες και περιορισμοί. 

Πολιτικοί παράγοντες (Political) 

617 Οι πολιτικοί παράγοντες μπορούν να ασκήσουν άμεση επίδραση στην ανάπτυξη ενός τομέα. 
Ο πολιτικός χώρος έχει μια τεράστια επιρροή επάνω στη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών 
Φορέων που δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα, με παράγοντες όπως οι απαιτήσεις που απορρέουν 
από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς να καθορίζουν τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους οι 
Φορείς πρέπει να λειτουργούν. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών Ευρωπαϊκών 
πολιτικών, γίνεται αναγκαία πλέον η καταγραφή και μελέτη των Ευρωπαϊκών πολιτικών και 
επιδράσεων στη λειτουργία και ανάπτυξη ενός τομέα.  

Οικονομικοί Παράγοντες (Εconomical) 

618 Εδώ η ανάλυση εστιάζεται στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον και στις επιδράσεις που αυτό 
ασκεί σε έναν τομέα. Αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά 
μεγέθη της χώρας και στις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη 
ανάπτυξη ενός τομέα και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

619 Εάν μια οικονομία είναι σε ανάπτυξη, ύφεση ή σε μεταβατικό στάδιο, αυτό έχει και τις 
αντίστοιχες επιπτώσεις για τους Φορείς. Για παράδειγμα μία σφιχτή οικονομική πολιτική θα 
προβλέπει στασιμότητα ή και μειώσεις στις κρατικές χρηματοδοτήσεις προς τους Φορείς. Επομένως, 
θέματα τα οποία καλύπτει η ανάλυση οικονομικών παραγόντων είναι ενδεικτικά η οικονομική 
ανάπτυξη, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές, η ανεργία, η 
επιχειρηματικότητα κλπ. 

Κοινωνικο-πολιτισμικοί Παράγοντες (Socio-cultural) 

620 Η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον μιας περιφέρειας και περιλαμβάνει τις εργασιακές, δημογραφικές αλλαγές και τάσεις 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και σκέφτονται. Ο τρόπος που 
αναμένεται να εξελιχθούν οι κοινωνικές και πολιτισμικές τάσεις αποτελούν, τόσο επικείμενες 
απειλές όσο και ευκαιρίες, η έγκαιρη αντίληψη των οποίων θα επιφέρει περαιτέρω βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

Τεχνολογικοί παράγοντες (Technological) 

621 Αυτή η διάσταση της ανάλυσης αφορά στις τεχνολογικές τάσεις ή τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα που ενδέχεται να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός τομέα. Η παρακολούθηση και 
ενσωμάτωση τεχνολογικών εξελίξεων στις λειτουργίες των Φορέων που δραστηριοποιούνται σε έναν 
τομέα, ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους, αφού πλέον οι παραδοσιακές διαδικασίες 
απλουστεύονται και οι πληροφορίες διαμοιράζονται ευκολότερα, γρηγορότερα και οικονομικότερα. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες (Environmental) 

622 Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καλύπτουν θέματα όπως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον- 
κοινωνία από τα αποτελέσματα (υπηρεσίες) του τομέα, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
ενισχύουν ή περιορίζουν την ανάπτυξη του τομέα κλπ. 
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Νομικοί παράγοντες (Legal) 

623 Οι νομικοί παράγοντες αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα, αλλά και του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και 
περιλαμβάνουν κανονιστικούς νόμους για τη σύσταση και λειτουργία τους, πρωτογενή νομοθεσία, 
αλλά και νομοθεσία της ΕΕ κλπ. 

6.4. Διαδικασία Ανάλυσης Εμπλεκόμενων Μερών (Stakeholder Analysis) 

624 Η μέθοδος αυτή θα επιτρέψει την αποτύπωση των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία 
συμβάλλουν στην διαμόρφωση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός 
Φορέα/Τομέα. Η ανάλυση και κατανόηση των προσδοκιών των εμπλεκομένων μερών, και κυρίως 
του βαθμού στον οποίον αναμένεται, ή όχι η ενεργή συμμετοχή και επιρροή τους στον καθορισμό 
και επίτευξη των στρατηγικών στόχων για την καταπολέμηση της εποχικότητας του τουρισμού στην 
Περιφέρεια Κρήτης κρίνεται απαραίτητο να διενεργηθεί από την έναρξη του Έργου.  Η ανάλυση 
των εμπλεκομένων μερών θα βασίζεται στην κριτική αξιολόγηση των παρακάτω παραμέτρων: 

 Του βαθμού ενδιαφέροντος, το οποίο καθορίζει και την αξιολόγηση της θετικής, 
ουδέτερης, ή αρνητικής επιρροής τους (συμπεριφορά / αντίδραση), 

 Της δύναμης / ισχύος των μερών ως προς την άσκηση επιρροής (επίπεδο επιρροής). 

625 Το παρακάτω γράφημα αποτελεί ένα υποθετικό παράδειγμα της μεθόδου αξιολόγησης των 
εμπλεκομένων μερών. 

Σχήμα 10: Εργαλείο αξιολόγησης: Υποθετικό παράδειγμα μεθόδου αξιολόγησης εμπλεκομένων 

μερών

626 Σημαντικό αποτέλεσμα της ανάλυσης των εμπλεκομένων μερών είναι: 

 Να υποδειχθούν και να καθορισθούν κριτικές παρεμβάσεις και σχέδιο δράσης, ώστε η 
επιρροή και η αντίδραση των εμπλεκομένων μερών να μετακινηθεί στα θεμιτά επίπεδα. 
Αυτό μπορεί να σημαίνει μείωση της επιρροής, ή ακόμα και αύξηση του αριθμού των 
σημαντικών μερών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τον τουριστικό τομέα της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

 Να εντοπιστούν «κυρίαρχοι» (champions) δηλαδή τα  εμπλεκόμενα μέρη τα οποία 
έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον και τη μέγιστη επιρροή. 
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6.5. Εργαλεία και Εξοπλισμός Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmarking) 
και Ανάδειξης Βέλτιστων Πρακτικών 

627 Τα παρακάτω εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και 
πιο συγκεκριμένα στην Ενότητα Εργασιών Α για την αναλυτική παρουσίαση τουλάχιστον δύο 
επιτυχημένων μοντέλων επέκτασης της σεζόν, που σχετίζονται με το υπάρχον, ή το προτεινόμενο 
τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. 

(α) Κέντρα Προηγμένης Έρευνας (PwC Centres for Advanced Research) 

628 Η συνεχής προσπάθεια της PwC για άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της και ετοιμότητα 
απέναντι στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, την οδήγησε στη δημιουργία Ερευνητικών Κέντρων σε 
συγκεκριμένους Κλάδους παροχής των υπηρεσιών της.  

629 Τα Κέντρα αυτά: 

 εκπονούν έρευνες σε συγκεκριμένα θέματα,  

 δημοσιεύουν μελέτες, 

 δημιουργούν νέα εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές 
αντιμετώπισης προβλημάτων και εφαρμογής λύσεων,  

 γενικότερα αποτελούν τα κέντρα επιστημονικής αλλά και 
τεχνικής υποστήριξης έργων συγκεκριμένων Κλάδων 
παροχής υπηρεσιών ανά τον κόσμο.  

630 Τα Κέντρα είναι εγκατεστημένα σε μια συγκεκριμένη χώρα και λειτουργούν με δικό τους 
προσωπικό. Η πληροφόρηση όμως και η τεχνική βοήθεια που παρέχουν διαχέεται σε όλο το δίκτυο 
της PwC, που εξειδικεύεται στον συγκεκριμένο κλάδο. Το εργαλείο αυτό, πρόκειται να αξιοποιηθεί 
σε όλες τις ενότητες εργασιών του έργου. 

(β) Δίκτυα Αριστείας & Τεχνογνωσίας – Δίκτυο 

εξειδικευμένων στελεχών & υπηρεσιών της PwC

631 Άλλο ένα σημαντικό εργαλείο διάχυσης της τεχνογνωσίας της εταιρείας μέσω Διαδικτύου 
είναι τα Δίκτυα Αριστείας & Τεχνογνωσίας. Πρόκειται για βάσεις δεδομένων διαχείρισης γνώσεων 
σχεδιασμένες για τη συγκέντρωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανά Κλάδο παροχής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών (industry) της PwC. Το εργαλείο αυτό, πρόκειται να αξιοποιηθεί σε όλες τις Ενότητες 
Εργασιών του έργου. 

632 Κάθε Κλάδος παροχής υπηρεσιών της εταιρείας έχει και το δικό του Δίκτυο Αριστείας & 
Τεχνογνωσίας (π.χ. Δίκτυο Αριστείας & Τεχνογνωσίας σε θέματα Δημόσιου Τομέα, Ασφαλιστικά, 
Δημοσίων Έργων, Μεταφορών, Επικοινωνιών, Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης, Στρατηγικής, 
Ανθρωπίνων Πόρων κλπ.). Οι πληροφορίες που διαθέτουν οι βάσεις διαχείρισης γνώσεων 
περιλαμβάνουν: 

 Θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων παροχής επιχειρηματικών 
υπηρεσιών της PwC 

 Στατιστικά στοιχεία για την συνολική πρόοδό του, αλλά και την εικόνα του σε τοπικό 
(εθνικό) επίπεδο 

 Προοπτικές του κλάδου  
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 Βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης έργων, μεθοδολογίες και εργαλεία 

 Τελευταίες επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις 

 Βιογραφικά εξειδικευμένων στελεχών  

 Εξελίξεις στην οικονομία και στις προσφερόμενες υπηρεσίες του κλάδου. 

633 Σκοπός των Δικτύων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας, θέτοντας 
στη διάθεσή τους τη διεθνή εμπειρία της, αλλά και ένα δίκτυο εξειδικευμένων στελεχών ανά τον 
κόσμο. 

(γ) Παγκόσμιες Βέλτιστες Πρακτικές της PwC (PwC Global Best Practices®)  

634 Η PwC διαθέτει την ηλεκτρονική web-based βάση δεδομένων www.globalbestpractices.com 
όπου συγκεντρώνονται βέλτιστες πρακτικές, καταρτίζονται ειδικά ερωτηματολόγια και 
πραγματοποιούνται συγκριτικές αναλύσεις (benchmarking) με στοιχεία οργανισμών που 
βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση, πραγματοποιούνται κλαδικές αναλύσεις επιχειρησιακών 
μοντέλων λειτουργίας κλπ. Οι βέλτιστες πρακτικές είναι κατηγοριοποιημένες και αναλύονται 
σύμφωνα με τις επιχειρησιακές διαδικασίες στις οποίες αναφέρονται και τις οποίες βελτιώνουν.  

635 Η παγκόσμια βάση Βέλτιστων Πρακτικών (Global Best Practices knowledge base) 
προσφέρει ένα συνδυασμό από εργαλεία συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking tools) και βέλτιστες 
πρακτικές, οι οποίες βοηθούν στην αξιολόγηση της απόδοσης και την εκμάθηση τρόπων βελτίωσης. 
Η βάση ενημερώνεται συνεχώς από τους συμβούλους της PwC παγκοσμίως, οι οποίοι ερευνούν τις 
πρακτικές των μεγαλύτερων οργανισμών παγκοσμίως και διαχέουν τη γνώση αυτή μέσω της βάσης 
Βέλτιστων Πρακτικών. 

636 Οι ενδιαφερόμενοι, που αποτελούν μέλη του δικτύου της PwC, μπορούν να αυξήσουν τη 
γνώση τους για τις διαδικασίες που τους ενδιαφέρουν και που επιθυμούν να τροποποιήσουν και να 
βελτιώσουν, αντιμετωπίζοντας ταχύτερα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες λαμβάνοντας 
οδηγίες, συμβουλές και εξειδικευμένα εργαλεία. 

637 Η βάση Βέλτιστων Πρακτικών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

 Σύντομους ορισμούς των διαδικασιών,  

 Βέλτιστες πρακτικές αναφερόμενες στους τρόπους που υιοθέτησαν παγκοσμίως μεγάλοι 
οργανισμοί, για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, 

 Εργαλεία συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking tools), τα οποία χρησιμοποιούνται για 
τη σύγκριση των πρακτικών του ενδιαφερόμενου οργανισμού με τις πρακτικές άλλων 
οργανισμών,  

 Αναλύσεις οργανισμών, οι οποίες διακρίνονται σε συγκεκριμένες πρακτικές, 
απεικονίζοντας τις μεθόδους τους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, 

 Μελέτες και άρθρα που πραγματεύονται τις σημαντικότερες πτυχές των βέλτιστων 
πρακτικών, 

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης, ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου 
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638 Η βάση Βέλτιστων Πρακτικών (Global Best Practices®) εξασφαλίζει στοιχεία και 
πληροφορίες για την υποστήριξη μίας αξιόπιστης και αποτελεσματικής συγκριτικής αξιολόγησης, με 
βάση την οποία πραγματοποιείται η αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης των διαδικασιών των 
οργανισμών, ή άλλων πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, η βάση γνώσεων προσφέρει: 

 Περισσότερες από 1.000 βέλτιστες πρακτικές. 

 Περισσότερα από 300 λεπτομερή προφίλ οργανισμών. 

 Περισσότερα από 5.000 σύντομα ιστορικά οργανισμών και ινστιτούτων. 

 Περισσότερα από 18 ποσοτικά εργαλεία. 

 Περισσότερα από 1.100 ποιοτικά εργαλεία.  

 Περισσότερους από 700 δείκτες απόδοσης. 

 Στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης περισσότερων από 2.900 οργανισμών. 

639 Το εργαλείο αυτό, πρόκειται να αξιοποιηθεί κατά την Ενότητα Εργασιών Α και ιδιαίτερα 
στην αναλυτική παρουσίαση τουλάχιστον δύο επιτυχημένων μοντέλων επέκτασης της σεζόν, που να 
σχετίζονται με το υπάρχον, ή προτεινόμενο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. 
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7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου – Παραδοτέα  

701 Στην παρούσα ενότητα, αποτυπώνεται σε μορφή διαγράμματος Gantt το αναλυτικό 
επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου. 

702 Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβεί το εν λόγω διάστημα.  

703 Το χρονοδιάγραμμα είναι οργανωμένο σε ενότητες εργασίας και επιμέρους δραστηριότητες, 
σύμφωνα με την αναλυτική προσέγγιση του Αναδόχου για  την υλοποίηση του Έργου. Επιπλέον, στο 
διάγραμμα Gantt που ακολουθεί παρατίθεται ο χρονικός προγραμματισμός υποβολής των 
παραδοτέων του Έργου, όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα 8 του παρόντος Παραδοτέου, τα 
οποία αποτελούν και τα σημαντικά ορόσημα του Έργου.  
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8. Δομή και περιεχόμενο Παραδοτέων 

Παραδοτέο Π2: Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια 
Κρήτης 

Εισαγωγή 

1. Υφιστάμενη κατάσταση 

1.1.  Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κρήτης 

1.2.  Ανάλυση υφιστάμενων προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

1.3.  Ανάλυση της υφιστάμενης ζήτησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και κύριων 

αγορών και κατηγοριών τουριστών 

1.4.  Ανάλυση χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών 

1.5.  Ανάλυση προφίλ ανταγωνιστικών προορισμών στην Ελλάδα και διεθνώς 

2. Δυνητικές αγορές  

2.1.  Προφίλ τουριστών 

2.2.  Δίκτυα διανομής 

2.3.  Διεθνείς τάσεις 

3. Παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του τουριστικού 

κλάδου στην Περιφέρεια Κρήτης και την αντιμετώπιση της εποχικότητας 

4. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης – SWOT Analysis  

4.1.  Δυνατά σημεία και σημεία με περιθώριο βελτίωσης της Περιφέρειας Κρήτης 

4.2.  Ευκαιρίες και βασικές προκλήσεις για την Περιφέρεια Κρήτης  

5. Σύνοψη αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

6. Βιβλιογραφία – Πηγές Δεδομένων 

6.1. Βιβλιογραφία  

6.2 Πηγές δεδομένων 

7. Παραρτήματα 

7.1 Πίνακες με αναλυτικά στοιχεία 

7.2. Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων συνεντεύξεων 
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Παραδοτέο Π3: Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο για την καταπολέμηση της 
εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης  

Εισαγωγή 

1. Στρατηγική ανάπτυξης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης 

1.1.  Καθορισμός Στρατηγικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας 

στην Κρήτη 

1.2. Καθορισμός Στρατηγικής για τη διαφοροποίηση της Περιφέρειας Κρήτης από τις 

ανταγωνίστριες χώρες 

1.3.  Προσδιορισμός ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων στόχων 

1.4.  Ανάλυση των στρατηγικών στόχων σε προτεραιότητες/ άξονες δράσης  

2. Ο ρόλος του ΣΕΤΕ στην υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης  

2.1.  Παρουσίαση ΣΕΤΕ, στρατηγικής και δράσεων του 

2.2.  Διερεύνηση του ρόλου του σε σχέση με τη στρατηγική για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της εποχικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης 

2.3.  Προσδιορισμός του ρόλου του ΣΕΤΕ για την υποστήριξη της στρατηγικής για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της εποχικότητας στην Περιφέρεια Κρήτης 

Παραδοτέο Π4: Πρόγραμμα Δράσης (Οδικός Χάρτης) για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης 

Εισαγωγή 

1. Αναλυτικό πρόγραμμα δράσης 

1.1.  Προσδιορισμός πρωτοβουλιών – αξόνων δράσης 

1.2.  Στόχοι προγράμματος δράσεων ανά άξονα προτεραιότητας 

1.3.  Προτάσεις ανά άξονα δράσης  

1.4.  Εμπλεκόμενοι φορείς και υπεύθυνοι υλοποίησης επιμέρους δραστηριοτήτων 

1.5.  Απαιτούμενοι πόροι  

1.6.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

2. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης 

2.1.  Προσδιορισμός πιθανών εμποδίων για την μη επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της 

Περιφέρειας Κρήτης 

2.2.  Προτάσεις και πρόγραμμα άρσης εμποδίων για την επιτυχή υλοποίηση της 

στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης 



Σελίδα 42 από 42 

Παραδοτέο Π5: Οδηγός εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο των τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού 

Εισαγωγή 

1. Γενική μεθοδολογική προσέγγιση εξειδίκευσης, σε περιφερειακό επίπεδο, των τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού Μεθοδολογικό πλαίσιο  

1.1.  Γενική μεθοδολογική προσέγγιση για την κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδίου αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο 

1.2  Αναλυτική παρουσίαση του συνολικού πλαισίου υλοποίησης του έργου – Περιγραφή 

των επιμέρους Φάσεων – Ενοτήτων Εργασιών 

2. Αναλυτική μεθοδολογία εξειδίκευσης, σε περιφερειακό επίπεδο, των τουριστικών προϊόντων 

και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού 

2.1  Είδος και πηγή των απαιτούμενων στοιχείων / πληροφοριών που θα πρέπει να 

συλλεχθούν 

2.2 Προσδιορισμός των βασικών εμπλεκομένων κατά την υλοποίηση του έργου – 

Περιγραφή του είδους και του εύρους εμπλοκής τους  

2.3 Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων και μεθοδολογικών βημάτων 

ανά Φάση - Ενότητα Εργασιών 

2.4 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με επισήμανση των αλληλεξαρτήσεων και 

περιορισμών 

3. Μεθοδολογικά εργαλεία και υποδείγματα 

3.1  Αναλυτική παρουσίαση των μεθοδολογικών εργαλείων – τεχνικών που θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν για την εξειδίκευση, σε περιφερειακό επίπεδο, των τουριστικών 

προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού 

3.2  Αναλυτική παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής και αξιοποίησης των μεθοδολογικών 

εργαλείων – τεχνικών ανά επιμέρους ενότητα εργασιών  

3.3  Υποδείγματα τρόπου αξιοποίησης των μεθοδολογικών εργαλείων, με αναφορά σε 

συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής τους για την Περιφέρεια Κρήτης 




