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Αντικείμενο έργου (1/2)

Το π αρόν αποτελεί το Παραδοτέο Π4 «Πρόγραμμα Δράσης (Οδικός Χάρτης) για τ ην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
τ ης εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης» του Έργου «Εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών 
π ροϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης», το οπ οίο υλοποιείται από 
την  εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd, με βάση την από 29 Μαΐου 2015 σχετική σύμβαση που υπογράφηκε με το Ινστιτούτο 
Συν δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια της Κρήτης (Π2) και την ανάπτυξη ενός 
π ιλοτικού στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου καταπολέμησης της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης 
(Π3), ακολουθεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης γ ια την υλοποίηση της στρατηγικής πρότασης, 
συν οδευόμενο από τις βασικές προϋποθέσεις γ ια την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής στην Περιφέρεια (Ενότητα Β).

Η π ροσπάθεια του Προγράμματος Δράσης θα εστιαστεί στην επιμήκυνση του καλοκαιρινού τουριστικού προϊόντος, 

«Ήλιος και Θάλασσα» (Sun & Beach) προς τους μήνες μεσαίας ζήτησης (‘shoulder months’) και κυρίως τους φθινοπωρινούς 
μ ήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο:

ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ

Σκοπός του συνολικού Έργου είναι η άμβλυνση της εποχικότητας δια της 
προσέλ κυσης ζήτησης εκτός των μηνών αιχμής
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Εποχικότητα Διεθνών Αφίξεων στα αεροδρόμια 
Ηρακλείου & Χανίων, 2014

ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων – ΕΛΣΤΑΤ (ανάλυση Π2)
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Αντικείμενο έργου (2/2)

Εν ώ, θα δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα μίγματα τουριστικού προϊόντος, όπως αυτά αναδείχθηκαν από π ροηγούμενη 
στρατηγική ανάλυση (Π3). Είναι σημαντικό ν α αναφερθεί ότι για την διαμόρφωση του Προγράμματος Δράσης ακολουθήθηκε 
συγ κεκριμένη μεθοδολογία όπως αυτή π εριγράφεται στην Ενότητα Γ του π αρόντος π αραδοτέου, αναλύθηκαν πλήθος πηγών και 
ερευνών όπως αυτές π αρουσιάζονται στο τέλος του π αραδοτέου (Πηγές), και διερευνήθηκαν όλα τα επιμέρους στάδια της 
αλ υσίδας αξίας του Τουρισμού (βλ. επόμενη σελίδα).

Το Παραδοτέο Π4 περιλαμβάνει σύνοψη της στρατηγικής, ανάδειξη κύριων σημείων αυτής πάνω στα οποία δομήθηκε ο το 
Πρόγ ραμμα Δράσης, και ανάλυση των βασικών αξόνων π ου εξειδικεύθηκαν στα επιμέρους μέτρα και δράσεις του Προγράμματος.  
Επ ιπλέον, περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των κύριων π αραγόντων π ου αναλύθηκαν για τη διαμόρφωση των τελικών 
δράσεων και συγκεντρωτική εικόνα των διαθέσιμων πηγών χ ρηματοδότησης γ ια τις προτεινόμενες δράσεις. Οι προτεινόμενες 
π ηγ ές χρηματοδότησης αναλύονται εκτενέστερα στην τελευταία ενότητα του Παραδοτέου,  όπου παρουσιάζεται το αναλυτικό 

Πρόγ ραμμα Δράσης με πλήρη περιγραφή των δράσεων, των εμπλεκόμενων φορές, των πηγών χρηματοδότησης, του 
χ ρονοδιαγράμματος υλοποίησης καθώς και δεικτών μέτρησης της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ
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Αλυσίδα αξίας του τουρισμού

ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ
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Είναι σημαντική η ανάλυση όλων των επιμέρους στοιχείων της αλυσίδας αξίας του τουριστικού προϊόντος για την αποτελεσματική εκπόνηση 
ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης. Το Πρόγραμμα Δράσης που προτείνεται για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχ ε δίου καταπολέμησης της εποχικότητας του τουρισμού στη Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας αξίας του τουρισμού διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της 
αν τιμετώπισης της εποχικότητας.
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Κεντρικοί άξονες για τη διαμόρφωση της στρατηγικής

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν οι κεντρικοί άξονες στους οποίους στηρίχτηκε η διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων που 
π εριέχονται στη Στρατηγική. Αυτές είναι : 

• Η μεγ ιστοποίηση των δυνατοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και την δημιουργία και 
εν ίσχυση νέων μιγμάτων τουριστικών προϊόντων, στις υφιστάμενες τουριστικές υποδομές, καθώς η Κρήτη συγκεντρώνει 
αξιόλογα τουριστικά αποθέματα με σημαντικές προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησής τους. 

• Η τεκμηριωμένη επισήμανση των περαιτέρω προοπτικών που παρουσιάζει ο τομέας του τουρισμού για την περίοδο χαμηλής 
ζήτησης όπου, με δεδομένο το συγκριτικό πλεονέκτημα του κλίματος και της φυσικής και π ολιτιστικής πολυμορφίας της 
Κρήτης,  διερευνήθηκαν καινοτομικοί τρόποι αξιοποίησής τους στη διεθνή τουριστική αγορά για αύξηση της ζήτησης εκτός 
π εριόδου αιχμής. 

• Η εν δελεχής διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών σε τουριστικά προϊόντα (μίγμα προϊόντων) που δεν έχουν επαρκώς 

αν απτυχθεί μέχρι τώρα, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερής διεύρυνσης του συνολικού 
τουριστικού τομέα της Κρήτης για ευκαιρίες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. 

ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ
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Σύνοψη Στρατηγικής

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
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Σκοπός του πιλοτικού Έργου

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

Σκοπός: Η μεγιστοποίηση της συμβολής του τουρισμού στην 

π εριφερειακή οικονομία μέσω της αντιμετώπισης του φαινομένου της 

ε ποχικότητας και κατά συνέπεια την άμβλυνση των α ρνητικών 

ε πιπτώσεων αυτής, όπως είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η 

κα ταπόνηση των φυσικών πόρων, το θέμα της εποχικής ανεργίας.

Η προώθηση της 

Κρήτ ης ως κέντρο 

τ ουριστικών 

δραστ ηριοτήτων 

διεθνούς επιπέδου μ ε 

κύριο τ ουριστικό 

προϊόν το Ήλιος και 

Θάλασσά και  

προωθώντας το 

αντ αγωνιστικό 

πλεονέκτημα του 

κλίματος και της 

φυσικής και 

πολιτιστικής 

πολυμορφίας.

Η βελτίωση των 

διαδικασιών οργάνω-

σης και  διαχείρισης 

τ ων υφιστάμενων 

υποδομ ών καθώς και 

η εισαγωγή νέων 

τ ουριστικών δράσεων 

και  μ ίγματος τουρι-

στ ικών προϊόντων 

υψηλής ανταγωνιστι-

κότ ητ ας με απώτερο 

σκοπό τ ην επιμήκυν-

ση τ ης τ ουριστικής 

περιόδου και  τη 

μ είωση της εποχικό-

τ ητ ας της ζήτησης. 

Η προσεκτική 

αξιοποίηση τόσο τ ου 

φυσικού και του 

πολιτιστικού πλούτου 

που διαθέτει η Κρήτη, 

όσο και  τ ης τουριστι-

κής και  ευρύτερης 

υποδομ ής για την 

προσέλκυση τουρι-

στ ών μ ε διαφορετικές 

απαιτ ήσεις και χαρα-

κτ ηριστικά, από πα-

ραδοσιακές αγορές -

στ όχους οι  οποίοι 

τ αξιδεύουν εκτός 

περιόδου αιχμής. 

Η βελτίωση της 

συνεισφοράς του 

τ ουριστικού κλάδου 

τ ου νησιού τόσο στο 

Α καθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν, μ ε την 

αύξηση τ ων 

συσσωρευμένων 

εσόδων από τ ον 

τ ουρισμό, όσο και  στη 

βιωσιμότητα των 

τ ουριστικών 

επιχειρήσεων της 

Κρήτ ης. 

Π3: Στρατηγικό & 
Επιχειρησιακό 
Σχέδιο για την 
καταπολέμηση της 
εποχικότητας του 
τουρισμού στην 
Περιφέρεια 
Κρήτης

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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Ειδικότερα, το πιλοτικό έργο αφορά την ανάπτυξη και εξειδίκευση ενός στρατηγικού 

και επιχειρησιακού σχεδίου καταπολέμησης της εποχικότητας του τουρισμού στην 

Περιφέρεια Κρήτης μέσω της εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών 

αν ά κατηγορία προορισμού, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα βασικά 

χ αρακτηριστικά της υπάρχουσας και δυνητικής ζήτησης σε διεθνές επίπεδο, με τρόπο 

ώστε να επιτυγχάνεται η άμβλυνση της εποχικότητας δια της προσέλκυσης ζήτησης 

εκτός των μηνών τουριστικής αιχμής.

Στο π λαίσιο του πιλοτικού έργου επιδιώκονται τα εξής:
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Στρατηγικές Κατευθύνσεις

ΣΚ1: Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τ ου κύριου τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα» με 
εμ πλουτισμό του προϊόντοςκαι προσαρμογές του στις συνθήκες των shoulder months

ΣΚ2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων (μίγματος προϊόντων) με 
αυ ξημένη ζήτηση κατά τους shoulder months (όπως αυτά π ροέκυψαν από τη στρατηγική ανάλυση – Π3) 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Επιμέρους στόχος 1: Ενίσχυση της γενικής εικόνας της Κρήτης ως προορισμός Ήλιος και Θάλασσα

Επιμέρους στόχος 2: Αύ ξηση της πληρότητας των 4* και 5* ξενοδοχειακών μονάδων της Βόρειας Ακτής ως 
πιλοτική εφαρμογή καθώς θεωρούνται τα πιο έτοιμα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών κατά τους 
shoulder months

Επιμέρους στόχος 3: Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της ενδοχώρας, μέσω ανάπτυξης μίγματος προϊόντων που 
περιλαμβάνει δραστηριότητες στην ενδοχώρα κατά του ς shoulder months

Επιμέρους στόχος 4: Βελτίωση της σύνδεσης του  Τουρισμού με τους τομείς παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 
και τη πολιτισμική κληρονομιά του τόπου. (προβολή άλλων cross-selling προϊόντων και υπηρεσιών) 

Επιμέρους στόχος 5: Ως αποτέλεσμα, αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης στον κλάδο του  του ρισμού, μέσω 
της επιμήκυνσης της του ριστικής περιόδου , και των νέων του ριστικών προϊόντων που θα αναπτυχθούν

Στρα τηγικός Στόχος: Μείωση της εποχικότητας με βασικά στοιχεία το δυνατότερο πλεονέκτημα της Κρήτης που 

ε ίναι οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες κατά τους shoulder months και το κύριο τουριστικό προϊόν της - Ήλιος 

κα ι Θά λασσα
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Οι βασικοί Στόχοι του Προγράμματος και οι Στρατηγικές 
Κατευθύνσεις που προκύπτουν
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Σύνδεση με Προϊοντικές προτάσεις του Π3
Οι τρεις (3) προϊοντικές προτάσεις του στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου 
συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το σχήμα αποτυπώνει την ανάπτυξη του Προγράμματος Δράσης για την καταπολέμηση της εποχικότητας στην Κρήτη. 
Η πρώτη Στρατηγική Δράση αφορά στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος Ήλιος και Θάλασσα (ΣΚ 1),
στη βάση του οποίου θα αναπτυχθούν τα προϊόντα του Θρησκευτικού* και Πε ριπατητικού Τουρισμού
(ΣΚ 2).
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*Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της προϊοντικής πρότασης Β η οποία αντιστοιχεί στη
Στρατηγική Κατεύθυνση 2α, στη κατηγορία «Ειδικές μορφές τουρισμού ή/και
καταλύτες (enablers) που δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά», είχε επιλεχθεί η
ειδική μορφή «Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός Τουρισμός» στο Παραδοτέο Π3. Εντούτοις,
για σκοπούς εξειδίκευσης και δημιου ργίας μιας προϊοντικής πρότασης η οποία θα είναι
ελκυστική και παρουσιάσιμη/marketable, έχει επιλεγεί να δοθεί έμφαση ιδιαίτερη στον
Θρησκευτικό τουρισμό. Στην επιλογή αυτή, η ομάδα έργου κατέληξε έπειτα από
αξιοποίηση εισηγήσεων εξειδικευμένου επαγγελματία/εμπειρογνώμονα σε θέματα
του ρισμού και την παράθεση εμπεριστατωμένων παραδειγμάτων και δεδομένων. Η
καταλληλότητα επίσης του Θρησκευτικού του ρισμού προέκυψε/επιβεβαιώθηκε και από
τις συναντήσεις που είχε η ομάδα έργου με παράγοντες της Αγοράς και ιδιαίτερα με
οργανωτές ταξιδιών με σκοπό την αξιολόγηση των απόψεών του ς ως προς το ποια
χαρακτηριστικά θα έκαναν την προϊοντική πρόταση ελκυστική τόσο σε αυ τούς όσο και
στου ς πελάτες τους (τουρίστες).
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Σύνδεση με Προϊοντικές προτάσεις του Π3
Οι τρεις (3) προϊοντικές προτάσεις του στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου 
συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ειδικότερα, η παραλία, ο ήλιος και η φυσική ομορφιά του νησιού σε συνδυασμό με τις βελτιωτικές ενέργειες που προτείνονται στη
Στρατηγική Κατεύθυνση 1, θα αποτελέσουν τη βάση του Περιπατητικού και του Θρησκευτικού Τουρισμού που αναδεικνύονται στο Π3, 
ως τα επικρατέστερα μίγματα προϊόντων για την αποτελεσματική άμβλυνση της εποχικότητας στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι το 70% της βαρύτητας του σχεδίου δράσης, αφορά στη Στρατηγική Κατεύθυνση 1 και  αποσκοπεί στην 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου του κύριου προϊόντος Ήλιος και Θάλασσα, εμπλουτισμένου και προσαρμοσμένου στις 
συνθήκες των shoulder months και τις προτιμήσεις και ανάγκες των αγορών - στόχων και των επιμέρους τμημάτων αυτής.
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Επ ιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με επιπρόσθετες παροχές (add-ons) στο κύριο τουριστικό προϊόν 
και προσαρμογή στις συνθήκες των shoulder months και τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης

Ήλιος και ΘάλασσαΠροϊοντική Πρόταση Α:

1

Σχ εδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων (μίγματος 
π ροϊόντων) με αυξημένη ζήτηση κατά τους shoulder months

Προϊοντική Πρόταση Β: Ήλιος και Θάλασσα + Θρησκευτικός Τουρισμός

2αΣτρατηγική 
Κατε ύθυνση

Στρατηγική 
Κατε ύθυνση

Σχ εδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων (μίγματος 
π ροϊόντων) με αυξημένη ζήτηση κατά τους shoulder months

Προϊοντική Πρόταση Γ: Ήλιος και Θάλασσα + Περιπατητικός Τουρισμός

2βΣτρατηγική 
Κατε ύθυνση

Οκτώβρι ος 2015Πρόγραμμα Δράσης γι α την αποτελεσματική αντι μετώπιση της εποχι κότητας του τουρι σμού στην Περι φέρεια Κρήτης
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Ο π ίνακας παρουσιάζει μια 
συν οπτική εικόνα των προϊοντικών 
π ροτάσεων- όπως αυτά προκύπτουν 
απ ό το στρατηγικό σχέδιο (Π3), της 
χ ρονικής τοποθέτησης αυτών, των 

αν τίστοιχων αγορών στόχου (χώρα 
π ροέλευσης και λοιπά 
χ αρακτηριστικά στοχευόμενης
αγ οράς), και των χ αρακτηριστικών 
της διαμονής του δυνητικού 

επ ισκέπτη (χρονική διάρκεια και 
τύπ ος καταλύματος).

Τα εν  λόγω στοιχεία βοηθούν στην 
συγ κεκριμενοποίηση και 
π οσοτικοποίηση των στόχων του 

π ρογράμματος. Είναι σημαντικό να 
μ ετρηθούν αλλαγές στις αφίξεις 
εισερχόμενου τουρισμού κατά τη 
συ γκεκριμένη χρονική περίοδο 
(Οκτώβριος - Νοέμβριος), από 

συ γκεκριμένες χώρες (Γερμανία, 
Ολ λανδία, Ρωσία, Αγγλία, Ελβετία 
και τις Σκανδιναβικές χ ώρες), και 
γ ια συγκεκριμένες ομάδες 
επισκεπτών (π.χ. 3η ηλικία, 

Οικογένειες με παιδιά κ.λπ.), καθώς 
κάτι τέτοιο θα δώσει καλύτερη 
εικόνα της αποτελεσματικότητας 
του π ρογράμματος.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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Σύνοψη προϊοντικών προτάσεων και αγοράς - στόχου, ανά προϊόν
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ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράμματος: ‘SMART’ στόχοι 
(1/4)

Είν αι σημαντικό ν α ποσοτικοποιηθούν οι 
στόχ οι του π ρογράμματος ώστε να μπορεί 
εύκολα να παρακολουθηθεί η πορεία του 
και ν α μετρηθεί η αποτελεσματικότητα 
του. Παρακάτω παρουσιάζεται η 

π οσοτικοποίηση του βασικού 
στρατηγικού στόχου:

“Με ίωση της εποχικότητας με 
βα σικά στοιχεία το δυνατότερο 
π λεονέκτημα της Κρήτης που είναι οι 

ήπ ιες κλιματολογικές συνθήκες κατά 
τους shoulder months και το κύριο 
τουριστικό προϊόν της - Ήλιος και 
Θά λασσα”

Προτείνεται η εξειδίκευση του στόχου σε 

«Α ύξηση των διεθνών αφίξεων κατά τους 
μ ήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο» βάσει των 
π οσοτικών στοιχείων που ακολουθούν.

Σημ ειώνεται ότι είναι σημαντικό οι στόχοι 
π ου θα τεθούν και θα οριστικοποιηθούν 

ν α έχ ουν τα χαρακτηριστικά της ‘SMART’ 
στοχ οθέτησης, όπως χ αρακτηριστικά 
φαίν εται στο σχήμα αριστερά.

S M A R T

Specific

Οι στόχοι 
πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι, 
ξεκάθαροι, και

συνοπτικοί.

Measurable

Οι στόχοι 
πρέπει να είναι 
εύκολα 
μετρήσιμοι.

Achievable

Οι στόχοι 
πρέπει να 
αποτελούν 
πρόκληση,

αλλά να είναι 
εφικτοί και 
ρεαλιστικοί.

Relevant

Οι στόχοι 
πρέπει να είναι 
σχετικοί με 
άλλους 

μακροχρόνιους 
στόχους και 
σχετικοί μεταξύ 
τους – να μην 

αντικρούονται.

Time-based

Οι στόχοι 
πρέπει να 
έχουν 
συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμ
α ώστε να 
μπορούν να 
παρακολουθού

νται. 
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Ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράμματος: ‘SMART’ στόχοι (2/4)

Η στρατηγική θα εστιαστεί στην αύξηση τ ων αφίξεων από χώρες του εξωτερικού κατά τους shoulder months (ιδιαίτερα 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και περίοδο του Πάσχα) και ακόμα πιο ειδικά από συγκεκριμένες χ ώρες προέλευσης (π.χ. Χανιά –
Σκαν διναβία, Ηράκλειο – Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία, Ολλανδία), ενώ δευτερεύουσα σημασία θα παίξει και η αύξηση μέσης διάρκειας 
διαμ ονής τον Νοέμβριο από 4 ημέρες (υφιστάμενη κατάσταση – Π2) σε 7 ημέρες.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σ
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Ά μ εσο 
αντ ίκτυπο

(Direct
Impact)

Εγχώρια συνεισφορά

(Domestic contribution)

Δ ιεθνής συνεισφορά

(Foreign Contribution)

Α φίξεις (Αριθμός 
επισκεπτών)

Μέση διάρκεια 
διαμ ονής (μέρες)

Μέση δαπάνη ανά 
μ έρα

Έμ μ εσο 
αντ ίκτυπο

(Indirect
Impact)

A

Δυν ατότητα 
Βελτίωσης Επ εξήγ ηση (rationale)

• Χαμηλός αριθμός αφίξεων σχετικά με ανταγωνισμό 
(Οκτ & Νοε)

• Υφιστάμενη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα παρόμοια 
ή υψηλότερη από άλλους Ευρωπαϊκούς προορισμούς. 

• Το 7ήμερο (προτεινόμενη χρονική διάρκεια βάσει 
στρατηγικής ανάλυσης σελ. 13) κρίνεται αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα και δεν χωράνε περιθώρια αύξησης 
αυτού

• Για τον Νοέμβριο μόνον όπου η μέση διάρκεια 
διαμονής είναι περίπου 4 μέρες (βλ. Π2), υπάρχει 
δυνατότητα βελτίωσης

• Δεδομένου ότι οι διακοπές Οκτ & Νοε αποτελούν 2ες και 
3ες διακοπές για τους περισσότερους επισκέπτες δεν 
κρίνεται εύκολη ούτε και άμεση προτεραιότητα η 
αύξηση της μέσης δαπάνης

• Oι τιμές όλων των πακέτων (ΒΒ, ΗΒ, FB, Αl) αλλά και 
των δραστηριοτήτων/ εισιτηρίων είναι μειωμένες 
συγκριτικά με αυτά των θερινών μηνών (για αυτόν τον 
λόγω εμπλουτίζονται τα πακέτα με δραστηριότητες 
εκτός ξενοδοχείου ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά για 
τους off season επισκέπτες και παράλληλα να τονώσουν 
την τοπική τουριστική αγορά). Ως εκ τούτου δεν 
αναμένεται αύξηση της μέσης δαπάνης Στόχος είναι η 
διατήρηση αυτής και η αύξηση των εσόδων μέσω της 
αύξησης των αφίξεων.

Β

Γ

Στ ρατηγική άμβλυνσης Εποχικότητας – Τ ρεις (3) ευκαιρίες για αύξηση της συνεισφοράς του εισερχόμενου 
τ ου ρισμού κατά την περίοδο τ ων shoulder months
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Ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράμματος: ‘SMART’ στόχοι (3/4)

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

+1000 αφίξεις τον Νοέμβριο αυξάνουν 
το τουριστικό εισόδημα όσο και1 ....

1 επιπλέον ημέρα
παραμονής* 

*όσων την επι σκέπτονται  ήδη

14 € / ημέρα 
περισσότερες 
δαπάνες*
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Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση μελέτης ώστε να οριστεί η ‘κρίσιμη μάζα’ ζήτησης και προσφοράς. Να οριστεί δηλαδή το πλήθος των επισκεπτών 
(ζήτ ηση) που θα τεθούν ως στόχος ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, και να υπάρχει αρκετή τουριστική κίνηση στις 
επισκέψιμες περιοχές , ενώ παράλληλα θα πρέπει να οριστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων (προσφορά) που θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε 
να κριθεί επιτυχές ένα τέτοιο Πρόγραμμα.

Παρόλο που η αύξηση των εσόδων του τουρισμού δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών (όπως 
φαίν εται στα παρακάτω σχήματα), η αύξηση των αφίξεων θεωρείται πρωταρχικός στόχος καθώς αυξάνει τo passenger load 
fa ctor των αεροπλάνων, και βοηθάει στη διατήρηση των slots (ή ακόμα και αύξηση αυτών) γεγονός π ου αποτελεί βασική προϋπόθεση 
γ ια την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας. Επ ιπρόσθετα, αποτελεί και την τακτική με τη μεγαλύτερη δυνατότητα 
βελ τίωσης. Σε δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα έρχεται η αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής για τον μήνα του Νοεμβρίου, όπως 

π ροκύπτει από τη Στρατηγική ανάλυση.

Α ν τίθετα, η αύξηση της ημερήσιας δαπάνης δεν π αρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης κατά τους μήνες Οκτ & Νοε και θα 
π ρέπει να αποτελέσει μακροπρόθεσμο στόχο του Προγράμματος.

Οκτώβρι ος 2015
1Υπολογισμοί: 1000 νέοι επισκέπτες: 1000 x 7 ημέρες διαμονής x 60 € ημερήσια δαπάνη (παραδοχή ότι είναι χαμηλότερη από την ημερ. δαπάνη των θερινών 
μηνών) = 420.000 € vs. vs. 7.600 αφίξεις αλλοδαπών 2014 τον Νοέμβριο (σελ. 17) x 4 ημέρες μέση διάρκεια διαμονής x 14 € = 420.ooo € vs. 7600 aφίξεις
(2014 Χ 60 € ημερήσια δαπάνη (δηλ. να μείνουν μία μέρα παραπάνω) = 456.000 €
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Οι αφίξεις εισερχόμενων τουριστών στα αεροδρόμια της Κρήτης παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα.  Το 2014, από 738.328 
αφίξεις τον μήνα Αύγουστο, τον Οκτώβριο οι αφίξεις ήταν 271.484 και τον Νοέμβριο μόνον 7.600. 
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1.9880

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Ιαν. Φεβ. Μαρ. Α πρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Α ύγ. Σεπτ . Οκτ . Ν οεμ . Δ εκ.

Εποχικότητα Διεθνών Αφίξεων στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων, 
2014

0,05% 0,04% 0,1% 4,5% 12,7% 17,0% 20,7% 20,9% 16,0% 7,7% 0,2% 0,1%

ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων - ΕΛΣΤΑΤ

Α ύξηση της ποσοστιαίας κατανομής των 
αφίξεων του Οκτωβρίου κατά 1/10 της 
π οσοστιαίας μονάδας (δηλ. από 7,7% σε 7,8% 
του συνολικού έτους) ισοδυναμεί με περίπου 
8.000 επιπλέον εισερχόμενους 

τ ου ρίστες στη διάρκεια του Οκτωβρίου
και αύξηση του passenger load factor (PLF) 
των  υφιστάμενων slots/αεροπλάνων από 
6 1 .4% σε 63.2% ενώ κάνοντας την π αραδοχή 
ότι το 7 5% των 4* και 5* κλινών θα είναι 

διαθέσιμα (σε Ηράκλειο & Χανιά) το μήνα 
Οκτώβριο, η εν λόγω αύξηση επισκεπτών 
ισοδυναμεί με αύξηση στα ποσοστά 
π λ ηρότητας των ξενοδοχείων κατά 4,5
π οσοστιαίες μονάδες στα διαθέσιμα 

καταλύματα. (+4,5%)1

Παράλληλα, το Νοέμβριο τίθεται ως αρχικός 
στόχ ος η αύξηση των αφίξεων κατά 1000 
επ ισκέπτες, ποσό που αναλογεί σε 13% 
αύξηση στις διεθνείς αφίξεις των δύο 

αεροδρομίων και προϋποθέτει την συνέχιση 
της λειτουργείας ορισμένων ξενοδοχείων (4* 
& 5 *) στην π εριοχή των Χανίων και του 
Ηρακλείου γ ια τον Νοέμβριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράμματος: ‘SMART’ στόχοι (4/4)

1 2
1

2
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Τα ποσά που αναφέρονται, αποτελούν στόχους της 1ης χρονιάς εφαρμογής των Δράσεων του Προγράμματος. Κρίνεται απαραίτητο να στοχοθετηθούν οι δείκτες 
αποτελεσματικότητας που προτείνονται σε επόμενη ενότητα ώστε να τεθούν και οι στόχοι των αναμενόμενων αφίξεων για τις επόμενες χρονιές. Ο στόχος του +20% 
από το 2014 στις αφίξεις για Οκτώβριο, δηλ. 54.000 επιπλέον διεθνείς αφίξεις και 325.000 αφίξεις συνολικά και για τον Νοέμβριο οι 15.000 επισκέπτες σε σύνολο 
(δηλ . 1 00% αύξηση από το 2014) κρίνεται εφικτός για το τέλος της πενταετούς εφαρμογής του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη 
που  αναμένεται να έχει το παρόν πρόγραμμα.

1Υπολογισμοί: 822.000 room nights (Aug) σε Χανιά και Ηράκλειο σε 4* & 5* - παραδοχή 75% λόγω κλεισίματος νωρίτερα μέσα στον Οκτ: 617.000 ro0m nights 
available (Oct). Πληρότητα 60,9% δηλ. 375.000 room nights sold. Aν έρθουν 8000 επισκέπτες για 7 ημέρες διαμονής, θα πουληθούν επιπλέον 7 x 8000/2 , δωμάτια, 
δηλ. τα room nights sold θα γίνουν 403.500 με νέο % πληρότητα 65,4% (δηλ. + 4,5 ποσοστιαίες μονάδες) – Ανάλυση βάσει στοιχείων GBR Consulting & Π2 
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Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή 
υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
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Η με θοδολογία υλοποίησης του 

Προγράμματος Δράσης συνίσταται 

στην οργάνωση ενός ενιαίου 

συστήματος δικτύωσης όλων των 

φορέων που εμπλέκονται στο 

Πρόγραμμα, σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, για την 

α ποτελεσματική εφαρμογή των 

π ροτεινόμενων παρεμβάσεων του 

Προγράμματος. Επιπλέον, για την 

ε νίσχυση του συντονισμού μεταξύ των 

τριών τουριστικών  πακέτων (τρεις 

π ροϊοντικέςπροτάσεις), θα 

α ναπτυχθούν νέα διοικητικά σχήματα 

κα ι υποστηρικτικοί μηχανισμοί σε 

τοπικό αλλά και σε περιφερειακό 

ε πίπεδο. Επιπροσθέτως, θα συσταθεί 

ε ιδικός διαχειριστικός και 

συντονιστικός φορέας διοίκησης του 

Προγράμματος Δράσης, με σκοπό την 

α ποτελεσματική παρακολούθηση και 

α ξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

π ροτεινόμενων παρεμβάσεων

10 βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή 
υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας
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Προβολή της Κρήτης 

ως φθινοπωρινό 
προορισμό

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης -

Έρευνες

Εξασφάλιση 
Χρηματοδότησης

Συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας 

Ρόλος ΣΕΤΕ

Ενίσχυση από 
Κεντρική Διοίκηση
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1. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 

Μία επ ιτυχής εφαρμογή του ενθαρρύνει μέλη συμβουλίων, φορέων και οργανισμών να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη διάδοση και 
εκτέλεση του (βλ. ενότητα Γ,  σελ. 41). Να σημειωθεί π ως π ολλοί δημόσιοι φορείς έχουν αναγνωρίσει ότι, αναπτύσσοντας σύγχρονους 
τρόπ ους π ροσέγγισης και διαβούλευσης με το κοινό, μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία κοινωνική συναίνεση. 
Πιο συγκεκριμένα, ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης επισημαίνονται οι ακόλουθες:

• Σύσταση συντονιστικού οργάνου/ μηχανισμού γ ια διασπορά θεματικών εκδηλώσεων πολιτιστικού- θρησκευτικού ενδιαφέροντος, 

εν τός και εκτός της περιόδου αιχμής κοντά σε  παράκτιες περιοχές όπου διαμένουν τουρίστες του  Ήλιος και Θάλασσα, χ ωρίς 
χ ρονικές επικαλύψεις 

• Ευαισθητοποίηση και συντονισμός για ανάληψη συλλογικής προσπάθειας εκ μέρους των  ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 
εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (π.χ. τουριστικά είδη, εμπορία ρούχων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων κλπ) στα 
αστικά κέντρα της Κρήτης για επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους πέραν των μηνών υψηλής τουριστικής ζήτησης, με παράλληλη 

αν αβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους την περίοδο εκτός σεζόν. 

• Προσήλωση της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων στην ποιότητα καθώς και τήρηση των υποσχέσεων τους π ρος 
τους Τουριστικούς πράκτορες. Είναι σημαντικό γ ια την συγκεκριμένη προσπάθεια να μείνουν ανοιχτά πιλοτικά και ορισμένα 
ξεν οδοχεία 4* και 5* σε Χανιά και Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

• Εν ίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, γαστρονομικός, οικοτουρισμός κλπ), με τη συμμετοχή τοπικών 

δημ όσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων επαγγελματιών με κατάλληλες δεξιότητες (αρχαιολόγους, βοτανολόγους, 
γ εωλόγους, οινοποιούς, παραδοσιακούς τεχνίτες, φωτογράφους, σεφ κλπ.)

• Καλ λιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας. Καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και υποστήριξης των 
επ αγγελματιών του τουρισμού. Η καλλιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας. Η προβολή μιας εικόνας 
π οιοτικού τουριστικού προορισμού, με αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γνήσιας και ανιδιοτελούς π αροχής κρητικής 

φιλ οξενίας.

Συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας 

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό πρόγραμμα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα π ρέπει να συμπεριλάβει στις 
διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης ένα ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και 
αν θρώπους οι οπ οίοι θα συμμετέχουν και θα συμβάλλουν σύμφωνα με τις ικανότητες και τις αρμοδιότητες που μπορεί 
ν α διαθέτουν μέσα από τοπικούς φορείς.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

21
Οκτώβρι ος 2015Πρόγραμμα Δράσης γι α την αποτελεσματική αντι μετώπιση της εποχι κότητας του τουρι σμού στην Περι φέρεια Κρήτης



PwC

10 Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής 
της Περιφέρειας

2. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο 

Η άμ βλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες οι 
κοιν ωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές και 
επ αγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και φυσικά η διοίκηση (κεντρική, περιφερειακή και τοπική). 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Συνεργασίες σε 
τοπικό επίπεδο 

Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική 
συν εργασία όλων των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του Προγράμματος. Η εφαρμογή μιας 
ολ οκληρωμένης στρατηγικής και η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης, προϋποθέτει την ενεργοποίηση κατάλληλων μηχανισμών 
και τη δόμηση συγκεκριμένων ικανοτήτων/ ειδικοτήτων, π ροκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
σχ εδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής προσπάθειας. Οι βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό 

σχ εδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας είναι, σε βασικές γραμμές, οι εξής : 

• Σύ στ αση ενός φορέα, Destination Management Organization (DMO),  με το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του, 
ν α απ οτελεί η Ομάδα Έργου, Tourism Action Group - Crete (TAG Crete), η οποία θα αναλάβει το σύνολο της διαχείρισης 
(συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση του έργου) και θα ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την π ρόοδο του.

• Σύ στ αση και ενεργοποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος και 

τον  συντονισμό της τοπικής προσπάθειας (βλ. Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος, σελ. 41)
• Συ ν τονισμένες προσπάθειες προβολής του τουριστικού προϊόντος. Διάθεση π όρων με βάση συγκεκριμένους στόχους, 

σωστό π ρογραμματισμό και π ροτεραιοποίηση. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η προώθηση της Κρήτης ως φθινοπωρινός, Ήλιος 
και Θάλ ασσα, π ροορισμός, έμμεσα θα προωθήσει και τη θερινή π ερίοδο. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να διερευνηθεί, ώστε να γ ίνει 
σωστή και αποτελεσματική κατανομή του π ροϋπολογισμού προώθησης μεταξύ προβολής του θερινού προϊόντος και του 

π ροτεινόμενου φθινοπωρινού μίγματος προϊόντων.
• Επικοινωνία και συνεργασίες με άλλες περιφέρειες, κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς κλπ., γ ια ένταξη π .χ. σε 

π ρογράμματα όπως υπήρξε το Travel Senior 55+, στο οποίο συμμετείχαν άλλες ανταγωνίστριες χώρες, συλλογικές π ροσπάθειες 
π ροώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κ.λπ.

• Ισχυ ρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των φορέων του τουρισμού, για την επίκαιρη και υψηλής 

π οιότητας πληροφόρηση, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, από τις οπ οίες μπορούν .
• Εν ίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της 

τ οπικής τουριστικής οικονομίας. 
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3. Συνεργασίες με διαμορφωτές ζήτησης - Πρωτόκολλα συνεργασίας

Η άμ βλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική, καλά συντονισμένη π ροσπάθεια, στην οποία 
εμ πλέκονται όλες αρχικά όλοι οι τοπικοί τουριστικοί φορείς, επιχειρήσεις, παράγοντες  αλλά και οι διαμορφωτές της 
ζήτησης (Tour Operators). 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό αρχικά να εξασφαλίζονται οι όροι και οι π ροϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και 
απ οτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του Προγράμματος. Παράλληλα, 
απ αιτείται η δέσμευση από και π ρος του Tour Operators και τις αεροπορικές εταιρείες, με σημαντικό στοιχείο την τήρηση των 
υπ οσχέσεων και από τις δύο πλευρές. Η σύνταξη και συν-υπογραφή πρωτόκολλων συνεργασίας για άμβλυνση της εποχικότητας 
κρίνεται απαραίτητη ώστε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας και ν α υπάρξει δέσμευση από όλα τα μέρη.

Καθοριστική είναι η εμπλοκή των Τour Operators και η π ροβολή π ρος αυτούς της Κρήτης ως shoulder month προορισμός (B2B). 
Εν ώ απ ό την πλευρά της προσφοράς είναι πρωταρχικό μέλημα να γίνει ο π ροορισμός ανταγωνιστικός των άλλων φθινοπωρινών 
π ροορισμών της Ευρώπης – όπ ως είναι η Μάλτα, η Μαγ ιόρκα, η Τοσκάνη, η Βουργουνδία, καθώς και τα διάσημα city breaks της 
Ευρώπ ης. 

Α π αραίτητη είναι επίσης και η ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών για την 

απ οτελεσματική π αροχή έγκυρων  και έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που ειδικεύονται στο Ήλιος και 
Θάλ ασσα αλλά και σε Ταξιδιωτικούς Πράκτορες (Τour Operators) που εξειδικεύονται στον θρησκευτικό τουρισμό αλλά και στον 
τουρισμό Φύσης/περιηγήσεων/περιπατητικό τουρισμό.

Συνεργασίες με 
διαμορφωτές ζήτησης 

– Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας
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• Δ ημιουργία δικτύου μεταξύ τ οπικών αγροτικών παραγωγών και ξενοδοχείων και εστιατορίων για τη χρήση ποιοτικών 
τοπ ικά π αραγόμενων προϊόντων, δημιουργία κλειστής αγοράς βιολογικών τοπικών προϊόντων, χρήση τοπικών προϊόντων στη 
διακόσμηση των τουριστικών επιχειρήσεων και στους εξοπλισμούς κ.λ.π.

• Εν ίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης τ ου κοινού, αλλά και δημιουργία μηχανισμών γ ια την αποτελεσματική παροχή 
έγ κυρων  και έγκαιρων πληροφοριών στους επισκέπτες (αλλά και στους δυνητικούς επισκέπτες) και εξειδικευμένες πληροφορίες 

γ ια τον Θρησκευτικό τον Περιπατητικό Τουρισμό
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4. Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης 

Κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί και η εγκατάσταση και η λειτουργία μηχανισμών 
π αρακολούθησης της προόδου των δράσεων επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής και της αξιολόγησης και 
απ οτίμησης των αποτελεσμάτων.

Η επ ιλογή σωστών δεικτών π αρακολούθησης τόσο των αποτελεσμάτων όσο και της πορείας υλοποίησης των επιμέρους δράσεων 
απ οτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της συγκεκριμένης προσπάθειας. (βλ. σελ. 25)

Είν αι σημαντικό συστατικό επιτυχίας η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των συγκεκριμένων ομάδων στόχου σε συνδυασμό με τα 
π ροσφερόμενα π ροϊόντα. Ιδέες προτάσεις βελτίωσης, πιθανά π ροβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης αυτών μπορούν να συλλεχθούν 
απ ό στοχευμένες και οργανωμένες έρευνες ικανοποίησης  επισκεπτών κατά το εν λόγω διάστημα της τουριστικής π εριόδου.

5. Εξασφάλιση Χρηματοδότησης

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης χ ρηματοδότησης τόσο για τον δημόσιο όσο και γ ια τον ιδιωτικό τομέα κρίνεται 

απ αραίτητη γ ια την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής. Απαιτείται σωστός προγραμματισμός της διάθεσης των 
απ αιτούμενων κονδυλίων και της κατανομής αυτών μεταξύ των διαφόρων τουριστικών έργων. Η εποχικότητα 
κρίνεται ως πρόβλημα μείζουσας σημασίας και χ ρήζει της απαραίτητης π ροτεραιοποίησης και π ροσοχής.

6.    Αερομεταφορές – διατήρηση των υπαρχουσών slot

Είν αι σημαντικό γ ια την επίτευξη των στόχων να διατηρηθούν τα slots, κυρίως αυτά από τις κύριες αγορές στόχο όπως 
είν αι η Γερμανία, η Ρωσία, η Αγγλία κλπ. Εδώ απ αιτείται και συζήτηση και συντονισμός με τους tour operators για την 
καλ ύτερη κατανόηση των απαιτήσεων σε slots, ωράρια, συχνότητα κλπ. 

7. Καινοτομία – ανταγωνιστικότητα

Α π αιτούνται καινοτόμες ιδέες και έμφαση στην ανταγωνιστικότητα καθώς και επιχειρηματική φιλοσοφία που να 
διαθέτει π ροσήλωση στην ποιότητα, τήρηση υποσχέσεων, σημαντικά μειωμένες τιμές σε σχέση με τους θερινούς μήνες 
και σωστό targeting αγορών και positioning των π ροϊόντων στις ξένες αγορές.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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8. Προβολή και Διαφήμιση της Κρήτης (Β2C και Β2Β) ως φθινοπωρινός προορισμός  

Για την προβολή και διαφήμιση της Κρήτης ως φθινοπωρινό προορισμό προτείνεται η συνεργασία δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, κάτι π ου αποδείχθηκε επιτυχές και για την προβολή άλλων ελληνικών προορισμών (π.χ. Athens City 
Br ea k). Αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας ο στρατηγικός συντονισμός των δράσεων προβολής, η αλληλοσυμπλήρωση 

των  δράσεων αλλά και η αποφυγή επικαλύψεων καθώς και η συνοχή στο “μήνυμα” και την ανάδειξη του “ brand”. 

9.      Ο ρόλος του ΣΕΤΕ

Ο ρόλ ος του ΣΕΤΕ είναι βασικό για την επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος. Παρόλο που δεν θα π αίξει τον 

εκτελεστικό ρόλο – και δεν θα έχει την πλήρη ευθύνη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, θα έχει ρόλο π αρακίνησης και 
επ ίβλεψης των εξελίξεων και της προόδου των δράσεων ως μέλος της Επιτροπής ενθαρρυντικό στις εξελίξεις και την 
π ρόοδο των δράσεων ως μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος, κάνοντας εισηγήσεις/προτάσεις 
π ρος την Περιφέρεια για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής.

10. Ενίσχυση από Κεντρική Διοίκηση

Είν αι πολύ σημαντικό η όλη προσπάθεια να έχει την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης της χ ώρας. Μια τέτοια 

υπ οστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή διασφάλισης μιας υγειούς οικονομικής και επενδυτικής κατάστασης στην χ ώρα, 
την  διασφάλιση ενός κλίματος ασφάλειας είτε προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια είτε και 
π ρος τους ίδιους τους επισκέπτες. 
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(Β2C& B2B) 
Προβολή της Κρήτης 

ως φθινοπωρινό 
προορισμό

Ρόλος ΣΕΤΕ

Ενίσχυση από 
Κεντρική Διοίκηση

Παράλληλα απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης της χώρας ως τουριστικό προορισμό και είναι σημαντικό 
ν α υπάρχει κεντρική διαχείριση αυτού και να μην λειτουργούν οι διάφοροι τοπικοί φορείς αποσπασματικά. Τέλος το Κράτος μπορεί 
ν α συμβάλει και σε δράσεις που βοηθούν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπλεκομένων γ ια το συγκεκριμένο διάστημα 
λ ειτουργίας (περίοδος επιμήκυνσης) με συγκεκριμένα μέτρα, φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις.
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Δείκτες Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Δράσης
5 Βασικοί Δείκτες

Δείκτες Εποχικότητας (Συντελεστής Ανισότητας GINI, δείκτες συγκέντρωσής CR4 (για μήνες Ιούνιο‐Σεπτέμβριο) & CR6 (για 
μ ήνες Μάιο‐Οκτώβριο))
Συντ ελεστής GINI: Τιμές του συντελεστή Gini κοντά στο μ ηδέν δείχνουν τάση για ισοκατανομή του εξεταζόμενου
μ εγέθους, ενώ τιμές κοντά στη μονάδα δείχνουν έντονη ανισοκατανομή. Δείκτες CR:  
δείκτ ης αποτυπώνειτο μ ερίδιο του εξεταζόμενου τουριστικού μεγέθους για έναν αριθμό μ ηνών προς το σύνολο τ ου 
μ εγέθους για όλο το έτος

Πληρότητα ξεν οδοχ είων 4* και 5* στην περιοχ ή Χανίων και Ηρακλείου
Παρακολούθηση της αναμενόμενης βελτίωσης των ποσοστών πληρότητας των 4* και 5* ξενοδοχείων που θα παραμείνουν 
ανοιχτά κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο. 

Αφίξεις εισερχ όμενου τουρισμού κατά τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμ βριο
Παρακολούθηση αφίξεων στα αεροδρόμια Χανίων & Ηρακλείου κατά τους μ ήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο. Είναι σημαντικό να 
παρακολουθείται ο εν λόγω δείκτης και σε επίπεδο: α. Χώρας Προέλευσης, β. Ηλικιακό επίπεδο, γ. Αριθμός ατόμων/συνοδεία 
στ ο τ αξίδι (οικογένειες, ζευγάρια, single occupancy)

Πωλήσεις συγκεκριμένων τουριστικών πακέτων από Tour Operators στις αγορές - στόχους
Κατ αγραφή και παρακολούθηση των πωλήσεων πακέτων βάσει των προϊοντικών προτάσεων (ΠΠΑ, ΠΠΒ, ΠΠΓ) από στοιχεία 
τ ων συνεργαζόμενων Tou r Operators

Ποσοστά αν εργ ίας στον κλάδο του Τουρισμού στην Περιφέρεια 
Παρακολούθηση των ποσοστών ανεργία ή/και απασχόλησης στον κλάδο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο

Προτείνονται 5 βασικοί δείκτες αποτελεσματικότητας του προγράμματος οι οπ οίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς 
και τους επιμέρους στόχους αυτού. Οι βασικοί αυτοί δείκτες υποστηρίζονται και από μια σειρά υποστηρικτικών δεικτών, η 
π αρακολούθηση της εξέλιξης των οποίων κρίνεται απαραίτητη είτε για την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων (π.χ. αύξηση δαπάνης και 
διάρκειας διαμονής) είτε ως προϋποθέσεις για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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Ενδεικτικό Dashboard για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας

2014

2016

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

61%

62%

60%

Δ είκτης Συγκέντρωσης CR4 (2014) : 74,6%

Δ είκτης Συγκέντρωσης CR6 (2014) : 95,0%

Συντ ελεστής Ανισότητας Gini (2014) : 54,5%
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26,9%

22,8%

20,9%

25,3%

α'

β'

γ '

δ'

Ποσοστ ό Ανεργίας Κρήτης ανά τρίμηνο, 2014

2016:
+1%

Οκτώβρι ος 2015
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Δείκτες Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος Δράσης 
Υποστηρικτικοί Δείκτες

Ημ ερήσια Τουριστική Δαπάνη και Δαπάνη ανά επίσκεψη για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμ βριο
Παρακολούθηση της ημερήσιας τουριστικής δαπάνης και της συνολικής δαπάνης ανά επίσκεψη τόσο σε γενικό επίπεδο για 
τ ους μ ήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, όσο και  ανά χώρα προέλευσης (αγορές – στόχους)

Πωλήσεις all inclusive πακέτων κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμ βριο
Παρακολούθηση πωλήσεων all inclusive πακέτων ανά χώρα προέλευσης επισκεπτών (αγορές – στόχους)

Αριθμ ός αεροπ ορικών slots ανά εταιρεία και χώρα προέλευσης
Κατ αγραφή και παρακολούθηση των αεροπορικών slots ανά εταιρεία, ανά κατηγορία (charter, προγραμματισμένη κλπ.) και 
ανά χώρα προέλευσης.

Διάρκεια διαμ ονής
Παρακολούθηση του δείκτη μέσης διάρκειας διαμονής των επισκεπτών κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. 
Α ποτ ελέσματα αυτών των μετρήσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σχεδιασμό των προτεινόμενων πακέτων.

Mέση τιμ ή δωματίου και all inclusive πακέτου Οκτώβριο και Νοέμ βριο (συνδυαστικός στόχος)
Είναι  σημαντικό να παρακολουθείται και η μέση τιμή των πακέτων και των δωματίων ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη των 
αφίξεων και της πληρότητας των ξενοδοχείων. Σημαντικές εκπτώσεις πέρα της συμφωνημένης τιμολογιακής πολιτικής για τους 
συγκεκριμένους μήνες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απότομη αύξηση των αφίξεων, όμ ως κάτι τέτοιο θα αλλοίωνε την 
εικόνα της επιτυχίας του προγράμματος

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑ ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

€

Γεν ικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) π ελατών ξεν οδοχείων κατά τους μήνες Οκτώβριο και 
Νοέμ βριο
Παρακολούθηση στοιχείων ποιοτικής αξιολόγησης (Review Pro) των υπηρεσιών των ξενοδοχείων κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο τ ου έτους.

% αν οιχ τών 4* και 5* ξεν οδοχ είων στην περιοχή των Χανίων και Ηρακλείου κατά τους μ ήνες Οκτώβριο και 
Νοέμ βριο (συν δυαστικός στόχος)
Είναι  σημαντικό να παρακολουθείται το % των ξενοδοχείων που παραμένουν ανοιχτά καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης έχει 
επιπτώσεις στην πληρότητα των υπόλοιπων ξενοδοχείων.
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Βασικοί συντελεστές του Προγράμματος Δράσης

Για την αποτελεσματική επίτευξη του στρατηγικού στόχου και των επιμέρους στόχων αυτού: 

• Συμ φωνήθηκαν συγκεκριμένες Στ ρατηγικές Κατευθύνσεις (ΣΚ1 & ΣΚ2), οι οπ οίες αντιστοιχούν στις τρεις (3) 
Προϊοντικές Προτάσεις (ΠΠΑ, ΠΠΒ, ΠΠΓ), όπως αυτές π ροκύπτουν από το Π3

• Ορίστηκαν και εξειδικεύτηκαν πέντε (5) Άξονες Δράσης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα 

• Καταρτίστηκε διετές Πρόγραμμα Δράσης που καλύπτει ενέργειες για κάθε Στρατηγική Κατεύθυνση (ΣΚ1 & ΣΚ2) και κατ’ 

επ έκταση για κάθε μία από τις τρεις (3) προϊοντικές προτάσεις. Στο εν λόγω Πρόγραμμα Δράσης, οι πέντε (5) βασικοί άξονες 
εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα μέτρα (όπως αυτά παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες) και επιμέρους δράσεις (βλ. 
Εν ότητα Ε: αναλυτικό π ρόγραμμα δράσης), ενώ καταγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
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 Υπ εύθυνοι υλοποίησης

 Εμ π λεκόμενοι φορείς υλοποίησης

 Α ν τίστοιχα χρονοδιαγράμματα 
υλ οποίησης

 Πηγ ές χρηματοδότησης

 Α ν τιστοίχιση των δράσεων με τις 
τρεις (3) π ροϊοντικές προτάσεις για 
τη διευκόλυνση της μεμονωμένης 
π αρακολούθησης της υλοποίησης 
τους, εφόσον αυτό κρίνεται 

σκόπ ιμο ή απαραίτητο
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02
Εμπ λουτισμός Τουριστικού Προϊόντος
Αφορά στην προσαρμογή των υποδομών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών 
κ αταλυμάτων, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της ομάδας-στόχου κατά τη 
δι άρκεια των shoulder months και να αυξηθεί η 
δι αποίκιλση των προτεινόμενων τουριστικών 
προϊόντων.

04
Επ ικοινωνία & Προβολή
Αφορά στη δημιουργία μιας ξεκάθαρης και 
στοχευμένης στρατηγικής προβολής των 
προτεινόμενων τουριστικών προϊόντων στις 
επιλεγμένες γεωγραφικές αγορές και στα 
επιμέρους τμήματα αυτών για την ενίσχυση της 
αν αγνωρισιμότητας της Κρήτης ως φθινοπωρινός 
προορισμός. Ο εν λόγω άξονας περιλαμβάνει τόσο 
B2C όσο και Β2B δράσεις.

Άμβλυνση της 
Εποχικότητας

Προσβασιμότητα
Αφορά στη βελτίωση των σχετικών δημόσιων 

υ ποδομών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των επισκεπτών τόσο προς το νησί, 

όσο κ αι εντός της Κρήτης, προς τα καταλύματα 
κ αι τις επιμέρους τουριστικές περιοχές. 

Ο εν  λόγω άξονας συμπεριλαμβάνει και δράσεις 
ι δι ωτικής πρωτοβουλίας. 

03
Αν ταγωνιστικότητα

Αφορά στην ανάπτυξη ελκυστικών τουριστικών 
πακ έτων, στη δημιουργία μίας “vibrant” 

περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, καθώς και στην 
εκ παίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, 

συ μπεριλαμβανομένης και της καλλιέργειας της 
του ριστικής συνείδησης και κουλτούρας των 

επαγγελματιών του κλάδου, ώστε να καταστεί η 
Κρήτη ως ανταγωνιστικός φθινοπωρινός 

προορισμός.

01

Βασικοί Άξονες Δράσης

Δια χείριση & Πα ρακολούθηση (Management & Monitoring)05
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Στ όχος, αποτελεί η διασφάλιση των 
υφιστάμενων αεροπορικών slots και η 
αύξηση τ ου Passenger Load Factor (PLF) 
τ ων υφιστάμενων πτήσεων και ειδικά 
αυτ ών από τ ις αγορές - στόχους, μέσω της 
διερεύνησης ενδεχομένου παροχής 
οικονομ ικών κινήτρων προς τις αεροπορι-
κές ετ αιρείες και τους ταξιδιωτικούς 
πράκτ ορες, κατά τη διάρκεια του 
Οκτ ωβρίου και Νοεμβρίου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η διασύνδεση του νησιού 
μ ε ευρωπαϊκούς, κυρίως, προορισμούς 
εκείνη την περίοδο.

Άξονας 1: Προσβασιμότητα

Α φορά στην ανάπτυξη δρομ ολογίων 
δημ όσιων μέσων μεταφοράς ή/ και μίνι 
λεωφορείων (mini buses) μεταξύ των 
αεροδρομ ίων Ηρακλείου και Χανίων και 
τ ων καταλυμάτων διαμονής. Στόχος είναι 
η διασφάλιση ύπαρξης 
προγραμματισμένων δρομ ολογίων 
λεωφορείων μ εταξύ των αεροδρομ ίων και 
κεντ ρικών σημείων και αξόνων κάθε 
περιοχής όπου υπάρχουν καταλύματα 
διαμ ονής τουριστών.

1.1 Βελτίωση της 
προσβασιμότητας στην Κρήτη

1.2 Βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς 
μ εταξύ αεροδρομίων και 
καταλυμάτων διαμονής

1.3 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών 
μ εταφοράς σε και από δραστηριότητες και 
αξιοθέατα

Α φορά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των 
θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων, 
αξιοθέατ ων και διαδρομών, καθώς και δημιουργία 
δικτ ύων μεταξύ αυτών για τη διαχείριση των 
επισκεπτών και την ενθάρρυνση τους για 
περαιτέρω κατανάλωση, καθώς και στη δημιουργία 
χώρων στάθμευσης κοντά στα σημεία αναχώρησης 
δημ οφιλών διαδρομών, για την περαιτέρω 
διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη μετακίνησή 
τ ους, από και προς τις δραστηριότητες. Σε αυτό το 
πλαίσιο συμπεριλαμβάνεται και η βελτίωση του 
οδικού δικτ ύου και της σήμανσης για την 
προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

Οι δημ όσιες υποδομές και οι  

υ πηρεσίες χερσαίων μεταφορών 

(αστ ικών και υπεραστικών), καθώς 

και  οι  υπηρεσίες αερομεταφορών 

αποτ ελούν προϋπόθεση της 

κατ ανάλωσης των τουριστικών 

προϊόντων που διαθέτει η Κρήτη, 

λόγ ω τ ης έκτασης του νησιού και της 

διασποράς των σημείων 

εν διαφέροντος προς τους τ ουρίστες.

Ως ε κ τούτου, ο εν λόγω άξονας στόχο έχει τη βελτίωση των σχετικών δημόσιων υποδομών, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των επισκεπτών τόσο προς το νησί, όσο και εντός της Κρήτης, προς τα καταλύματα και 
τις ε πιμέρους τουριστικές περιοχές.
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Άξονας 2: Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος

Το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν εκτός περιόδου αιχμής πρέπει 
να αναβαθμιστεί, να εμπλουτιστεί και να προσαρμοστεί στις 
συνθήκες των shoulder months, ώστε να γίνει ανταγωνιστικό και να 
αυξηθεί η ζήτησή του. Είναι σημαντικό να εμπλουτιστεί και 
τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ελκυστικό στις ομάδες-
στόχους (segment and market characteristics):

1. Άτομα τρίτης ηλικίας/ συνταξιούχοι (π.χ. διαμορφώσεις -
τροποποιήσεις για υποδοχή ατόμων τρίτης ηλικίας)

2. Οικογένειες με π αιδιά (π.χ.  δραστηριότητες εσωτερικού 
χώρου για οικογένειες)

3. Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις βάσει της χώρας 
π ροέλευσης (π.χ. Οι Σκανδιναβοί προτιμούν ως εναλλακτική 
μορφή τουρισμού τη Γαστρονομία και τον Αγροτουρισμό)

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των απαιτήσεων και των 
ιδιαιτεροτήτων της αγοράς - στόχου θα οδηγήσει στην δημιουργία 
προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συγκεκριμένης 
ομάδας. Ωστόσο, είναι βασικό τα προϊόντα να προσαρμοστούν 
και στις ιδιαίτερες συνθήκες του Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, όπως 
είναι:
4. οι καιρικές συνθήκες,
5. ο με ιωμένος αριθμός επισκεπτών τόσο στο ξενοδοχείο, 

όσο και στα λοιπά τουριστικά καταστήματα και την ευρύτερη 
περιοχή, γεγονός που απαιτεί δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
για να διατηρηθεί ένα ζωντανό περιβάλλον 

6. το γε γονός ότι οι επισκέπτες αναμένουν να δώσουν 
λιγότερα χ ρήματα για ένα off-season ταξίδι, (συνήθως 
αποτελεί δεύτερο ή και τρίτο ταξίδι της χρονιάς για αυτούς) –
Για αυτό το λόγο πρέπει να προστεθούν στο πακέτο 
δραστηριότητες εκτός ξενοδοχείου που θα κάνουν το πακέτο 
πιο ελκυστικό χωρίς απαραίτητα να μειωθεί η τελική τιμή του 
(Local All inclusive), ενώ παράλληλα κάτι τέτοιο θα τονώσει 
και την τοπική αγορά.
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Οι ξενοδοχειακές υποδομές πρέπει ν α 
π ροσαρμοστούν, ούτως ώστε να ικανοποιούν 
τόσο τις προτιμήσεις των δυνητικών επισκεπτών 
(οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας, 
χ αρακτηριστικά βάσει χώρας π ροέλευσης), όσο 

και στις επιπλέον ανάγκες που οφείλονται στις 
διαφορετικές καιρικές συνθήκες και διαφέρουν 
απ ό αυτές της θερινής περιόδου (π.χ. 
θερμ αινόμενη π ισίνα, θέρμανση στα δωμάτια, 
εσωτερικοί χώροι συνάντησης).

Α π ό το γ ράφημα π ροκύπτει ότι τα ξενοδοχεία 
υστερούν σε δραστηριότητες εσωτερικού χ ώρου, 
γ εγονός που είναι πρωταρχικής σημασίας για 
τους φθινοπωρινούς μήνες. Σχετικά χ αμηλή 
είν αι και η ποιότητα και η π οικιλία του φαγητού 

γ εγονός απογοητευτικό για έναν τόπο όπως η 
Κρήτη π ου φημίζεται για την τοπική 
π αραδοσιακή κουζίνα της.

Στ όχος τ ου εν λόγω 
μ έτρου, αποτελεί η 
βελτίωση και η 
προσαρμογή των 
ξεν οδοχειακών και 

βοηθητικών χώρων 
γ ια να δεχθούν 
επισκέπτες, οι οποίοι 
αφεν ός θα 
παραμένουν 

περισσότερες ώρες 
στ ο ξενοδοχείο και 
αφετ έρου έχουν 
διαφορετικές 
αν άγκες από ότι στη 

θερινή περίοδο. 

Άξονας 2: Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος
2.1 Βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών καταλυμάτων

Πηγή: Μ.Α.Ι.Χ., 2014. Ο τουρισμός στη Δυτική Κρήτη 
μέσω των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων

Γεν ικότερο αίσθημα ικαν οποίησης τουριστών
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Αγορά - στόχος

Πολιτιστικός 
Τουρισμός

85%
Των Βρετανών, 

επισκεπτών στη Δυτική 
Κρήτ η, το 2014 επέλεξε 

τ ον τ όπο διακοπών 
λόγω της Κρητικής 

κουζίνας

Άξονας 2: Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος
2.2 Βελτίωση των τουριστικών υποδομών (εκτός των καταλυμάτων) και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι παρεμ βάσεις στις 
τ ουριστικές υποδομ ές (εκτός 
τ ων καταλυμάτων) και τις 
παρεχόμ ενες υπηρεσίες 
αφορούν σε εξειδικευμένες 
δράσεις βάσει τουριστικού 
προϊόντος:

• Περιπατητικός Τουρισμός

• Θρησκευτ ικός Τουρισμός

• Πολιτ ιστικός Τουρισμός

• Γαστ ρονομικός Τουρισμός

Σκοπός τ ων εν λόγω δράσεων, 
αποτ ελεί ο εμ πλουτισμός των 
παραπάνω τουριστικών 
προϊόντων, για την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρε-
σιών για καθένα από 
αυτ ά.

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Θρησκευτικός 
Τουρισμός

 Α ξιοποίηση υφιστάμενων ή/ και δημ ιουργία νέων 

οικοπολιτιστικών διαδρομ ών από το ευρωπαϊκό 

μ ονοπάτι Ε4, προς την ενδοχώρα, μέσα από 

περιοχές που αναδεικνύουν τη φυσική 

ποικιλομορφία του νησιού

 Επέκταση των ωραρίων λειτουργίας δημοφιλών 

αξιοθέατ ων, μνημείων και μ ουσείων

 Σχεδιασμ ός και οργάνωση εκδηλώσεων εντός των 

μ οναστηριών/ εκκλησιών ή/ και ημερήσιων 

εκδρομ ών που να ενισχύουν την εμπειρία/ 

μ υσταγωγία

 Δ ημ ιουργία πακέτου “All inclusive - All Cretan”, 

ως προαιρετική αναβάθμιση, η οποία θα 

περιλαμβάνει (παραδοσιακά) γεύματα με τοπικά 

προϊόντα, είτε εντός του καταλύματος είτε σε 

πιστοποιημένες επιχειρήσεις “Κρητικής Κουζίνας”

και  “We do local” 

 Συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών και 

Δ ασαρχείου, για την από κοινού συντήρηση των 

μ ονοπατιών και διατήρηση του παρθένου και 

φυσικού περιβάλλοντος

Γερμανοί

Ο αριθμ ός 
τουριστών που 
τ αξιδεύει για καθαρά θρησκευτικούς 
λόγ ους είναι πολύ μ ικρότερος σε σχέση 
μ ε τ ον αριθμό τουριστών που ταξιδεύουν 
γ ια λόγ ους που άπτονται της θρησκείας 
αλλά δεν  αυτοπροσδιορίζονται ως 
θρησκευτικοί τουρίστες.

Πηγές: Μ.Α.Ι.Χ., 2014. Ο τουρισμός στη Δυτική Κρήτη μέσω των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων.
Kouchner, F. and Lyard, J.-P., 2001. Developing walking holidays in rural areas.

Richards, G. eds., 2006. Cultural Tourism: Global and Local Perspectives.

IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2013). Χαρακτηριστικά Τουριστών για διακοπές Sun & Beach.
IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2013). Χαρακτηριστικά Τουριστών για διακοπές Culture & Religion.

Εν δεικτικές παρεμβάσεις 
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Δ ίνουν ιδιαί-
τ ερη σημασία στο 

π αρθέν ο και 
καλοδιατηρη-
μ έν ο φυσικό 
π εριβάλλον

72%
Των επισκεπτών για 

Πολιτιστικό και 
Θρησκευτικό Τουρισμό,
στ ην Ελλάδα, το 2013 

επ ισκέφθηκαν 
αξιοθέατα

Περιπατητικός 
Τουρισμός

Βρετανοί

Οι Περιπατητές εν διαφέ-
ρον ται ιδιαίτερα γ ια την 
“αυθεν τικότητα” των 
γ ευμ άτων τους και την 
π οικιλομορφία του τοπίου 
π ου διανύει η διαδρομ ή.
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Άξονας 2: Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος
2.3 Ανάπτυξη υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για τη διαποίκιλση του τουριστικού προϊόντος
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Εν δεικτικές παρεμβάσεις 

 Παραγωγή βιβλίων ή/ και CDs, στα 

Α γγλικά, Ρώσικα και Γερμανικά, με 

εκδηλώσεις, τροπάρια, ψαλμωδίες, 

ιστ ορίες μ ε τις προελεύσεις των 

ονομ άτ ων, παραδόσεις κ.λπ

 Α ξιοποίηση και εμπλουτισμός του 

Chania Tou r Guide App, για την 

προώθηση των υφιστάμενων διαδρομών 

μ έσα στ ην πόλη των Χανίων, με την 

προαιρετική συνοδεία ξεναγού και 

ανάπτ υξη αντίστοιχης εφαρμογής για 

τ ο Ηράκλειο

 Α ξιοποίηση του προγράμματος “Γεύσις 

Τουρ” και  του υφιστάμενου δικτύου 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων “Κρητική 

Κουζίνα” και “Επισκέψιμα Οινοποιεία” 

για τ ην παροχή υπηρεσιών “Wine & 

Dine”, υψηλών προδιαγραφών

 Α ξιοποίηση του οικολογικού πάρκου 

“Λ άσινθος”, όπου ο επισκέπτης 

ακολουθεί  μονοπάτια απίστευτου 

φυσικού κάλλους και του προσφέρεται 

η δυνατ ότητα να γνωρίσει τα πολλά και 

διάφορα φυτά και δέντρα που 

ευδοκιμ ούν στην φυτεμένη πλαγιά

Για τ η διαποίκιλση του 
τ ουριστικού προϊόντος, 
παρατ ίθενται ενδεικτικά 
ορισμ ένες δράσεις οι 
οποίες διαμορφώθηκαν 
σύμ φωνα με:

• τ α χαρακτηριστικά 
τ ων στοχευμένων 
αγορών, όπως 
προέκυψαν από το 
Π3, τ α οποία έχουν 
ως εξής:

o Υ ψηλό ετήσιο 
εισόδημ α

o Υ ψηλή σύνταξη

o Υ ψηλό 
εκπαιδευτικό 
επίπεδο

• τ ις προτιμήσεις τους, 
βάσει  ερευνών και 
μ ελετών, ή/και

• τ ις πρακτικές άλλων 
χωρών

Προτιμήσεις επισκέπτη

• 60% τ ων επισκεπτών για 

Πολιτ ιστικό και 

Θρησκευτ ικό Τουρισμό, 

στ ην Ελλάδα, το 2013, 

επισκέπτονται και την πόλη

• 79% τ ων επισκεπτών για 

Πολιτ ιστικό και 

Θρησκευτ ικό Τουρισμό 

στ ην Ελλάδα, το 2013, 

ενημ ερώθηκαν μέσω 

διαδικτ ύου

• Για τ ο 80,9% των αλλοδα-

πών επισκεπτών στη Δυτική 

Κρήτ η, το 2014, επέλεξαν 

τ ον τ όπο διακοπών τους 

λόγω του τοπικού φαγητού

• Για τ ο 97% των αλλοδαπών 

επισκεπτών στη Δυτική 

Κρήτ η, το 2014, το κλίμα 

και  τ ο φυσικό τοπίο, 

αποτ έλεσαν τον καταλυτικό 

παράγοντα που επηρέασε 

τ ην επιλογή του τόπου 

διακοπών τους

Πρακτικές άλλων χωρών

• Ο Μ.Κ.Ο. Engl ish Heritage, 

μ ετ αξύ άλλων, προσφέρει πάνω 

από 400 βιβλία και 20 CDs, 

ούτ ως ώστε να μυήσει τους 

ενδιαφερόμενους στην ιστορική 

κληρονομιά της Αγγλίας.

• Η περιοχή Napa Valley της 

Καλιφόρνιας, διαθέτει πάνω από 

100 οινοποιεία ανοιχτά για το 

κοινό και  πάνω από 85 

εστ ιατόρια, με το μεγαλύτερο 

ποσοστ ό εστιατορίων με αστέρια 

Michelin

• Το Landsker Borderlands της 

Ουαλίας αξιοποίησε διάφορα 

τ οπικά στοιχεία, όπως τον φυσικό 

τ ης πλούτο και την προστατευό-

μ ενη περιοχή “Pembrokeshire

Coast N ational Park”, για τη 

δημ ιουργία Περιπατητικού 

τ ουριστικού προϊόντος.

Πηγές: Μ.Α.Ι.Χ., 2014. Ο τουρισμός στη Δυτική Κρήτη μέσω των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων.
IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2013). Χαρακτηριστικά Τουριστών για διακοπές Sun & Beach και 
IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2013). Χαρακτηριστικά Τουριστών για διακοπές Culture & Religion.

Kouchner, F. and Lyard, J.-P., 2001. Developing walking holidays in rural areas.
Mc Kinsey& Company, 2013. TourismStrategy Plan & Growth Plan.
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Άξονας 3: Ανταγωνιστικότητα

Η προώθηση του επαγγελματισμού μεταξύ των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και  ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων που απασχολούνται στην τουριστική βιομηχανία, θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της 
αντ αγωνιστικότητας των τουριστικών προϊόντων που έχει να προσφέρει η Κρήτη, λειτουργώντας υποστηρικτικά για τους επαγγελματίες του 
τ ουρισμού. Η καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας, συνείδησης και φιλοξενίας, η οποία με τη σειρά της, θα συμβάλλει στην προβολή μιας 
εικόνας ποιοτικού τουριστικού προορισμού, επιτρέποντας την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γνήσιας και ανιδιοτελούς 
παροχής κρητικής φιλοξενίας.

3.1 Βελ τίωση της σχέσης 
αξ ίας/ τ ιμής των 
του ριστικών 
προϊόν των

Α νάπτυξη ελκυστικών πακέτων, με εποχική τιμολόγηση, για 
τ ην κοινή προώθηση των προτεινόμενων τουριστικών 
προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 
προτ ιμήσεις της πελατειακής βάσης τους και στη χαμηλή 
περίοδο τ ου Οκτωβρίου - Νοεμβρίου

3.2 Περιορισμός/ Μείωση 
τω ν λειτουργικών 
εξόδων

Α ναθεωρήσεις τελών, ασφαλιστικών επιδοτ ήσεων και παροχή 
οικονομ ικών κινήτρων σε τουριστικά καταλύματα για τη 
μ ετ ατροπή των κατά κανόνα θερινών καταλυμάτων σε 
κατ αλύματα εννιάμηνης χρήσης/ αξιοποίησης, αλλά και 
οικονομ ικές ελαφρύνσεις σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
(π.χ. αεροπορικές εταιρείες) , κατόπιν ανάλυσης κόστους –
οφέλους των εν λόγω μέτρων για την τεκμηρίωση της ανάγκης 
επιβολής αυτών.

3.3 Ποιοτική αναβάθμιση 
αν θρώ πινων πόρων

Κατ άρτ ιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με την 
επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση εργαζομένων των 
μ ικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την πιστοποίηση 
δεξιοτ ήτ ων και επαγγελματικών προσόντων βάσει 
αναγνωρισμένων προτύπων

3.4 Διαμόρφωση ευρύτερου 
θεσμικού πλαισίου

Δ ιαμόρφωση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
τ ης τ ουριστικής αγοράς και ελαφρύνσεων για τους 
εμ πλεκόμενους κατά τους shoulder months

Στ όχο αποτ ελεί η ενδυνάμωση της 

αν ταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας των τουριστικών 

επ ιχ ειρήσεων στην Κρήτη, μέσα από 

μ ία σειρά δράσεων αναφορικά με τη 

διάθεση τ ων τουριστικών προϊόντων, 

τ η μ είωση των λειτουργικών εξόδων και 

τ ην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμ ικού των επιχειρήσεων, καθώς 

και  τ ο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της τουριστικής αγοράς.

Ο συνδυασμός των προτεινόμενων 

μέτρων θα συμβάλλει στη δημιουργία 

μίας “vibrant” περιβάλλουσας 

ατμόσφ αιρας, με δραστηριότητες 

εντός αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

των καταλυμάτων, όπως είναι η ύπαρξη 

ανοιχτών καταστημάτων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η παρουσία μίας 

ζωντανής ατμόσφαιράς αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους παράγοντες 

επιλογής τουριστικού προορισμού για 

τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.
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Άξονας 4: Επικοινωνία & Προβολή

Το π εριεχόμενο, τα μέσα και οι τρόποι επικοινωνίας που παρουσιάζονται 

στη συνέχεια, επιλέχθηκαν ούτως ώστε να επιτυγχάνουν στο σύνολό 

τ ου ς τη μέγιστη δυνατή προβολή στις επιλεγμένες γεωγραφικές 

αγ ορές και στα επιμέρους τμήματα αυτών. Ο εν λόγω άξονας 

διαρθρώνεται σε 5 κατηγορίες δράσεων, κάθε μία από τις οποίες 

εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται πως η εκπόνηση ενός αναλυτικού 

Ma r keting & Branding Plan (βλ. μέτρο 4.6, στρατηγικός σχεδιασμός και 

τοπ οθέτηση τουριστικών π ροϊόντων, σελ. 38)

των  π ροϊοντικών προτάσεων γ ια την αποτελεσματική οργάνωση και 

υλ οποίηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών, ενδεχομένως να 

επ ιφέρει αλλαγές τόσο στο μίγμα των προτεινόμενων δράσεων όσο και 

στους χρόνους που υλοποιούνται.

Η προβολή και διαφήμιση της Κρήτης, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα, είναι ένας από του ς κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης που  προτείνεται. 
Ειδικότερα, η στοχευμένη στρατηγική προβολή των τουριστικών προϊόντων που παρουσιάζεται επιγραμματικά 
στη συνέχεια έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου για να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα 
με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Πρωτ αρχικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας 

τ ης Κρήτης ως φθινοπωρινός προορισμός για την προσέλκυση 

τουριστών, κατά την περίοδο του Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. Ενώ, οι 

επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν τη διάχυση της πληροφόρησης 

γ ια τις διαθέσιμες επιλογές και την προώθηση συγκεκριμένων 

πακέτων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators), οι οποίοι 

θα αποτ ελέσουν το βασικό κανάλι διανομής τ ων προϊόντων.
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Φιλοξενία δημοσιο-
γράφων και 
τ αξιδιωτικών 
πρακτ όρων, μ ε στόχο 
τ ην προβολή των 
τ ουριστικών 
προϊόντων μέσα από 
μ ία πιο βιωματική 
προσέγγιση και τη 
διασφάλιση παροχής 
υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών

Α ξίζει ν α σημειωθεί ότι η προβολή των προϊόντων π ου αφορά 
στην κατανάλωση κατά τη διάρκεια των shoulder months, σε 
συν δυασμό με το γ εγονός ότι βασίζονται πάνω στο κύριο 
π ροϊόν της Κρήτης που είναι το Ήλιος και Θάλασσα,
συμ βάλλει και στην συνολική προβολή του νησιού στις ξένες 

αγ ορές, ενώ π ροβάλλεται και έμμεσα η υψηλή τουριστική 
π ερίοδος. Κάτι τέτοιο πρέπει να συνεκτιμηθεί στην κατανομή 
των  οικονομικών πόρων για την Επ ικοινωνία & Προβολή,
μ εταξύ του προϋπολογισμού για την π ροβολή της 
“ καλοκαιρινής Κρήτης” (περίοδος υψηλής ζήτησης) και 

αυτού για την προβολή της φθινοπωρινής π εριόδου 
(π ερίοδος χαμηλής ζήτησης).

των ερωτηθέντων αλλοδαπών 
επισκεπτών στη Δυτική Κρήτη 
υ ποδεικνύουν τη διαφήμιση 
στο διαδίκτυο ως τον 
αποδοτικότερο τρόπο 
άντλησης πληροφοριών

59%

Πηγή: Μ.Α.Ι.Χ., 2014. Ο τουρισμός στη Δυτική 
Κρήτη μέσω των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων

Άξονας 4: Επικοινωνία & Προβολή

Συμ μ ετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις, για την 
προβολή τ ων 
τ ουριστικών 
προϊόντων σε Β2Β 
επίπεδο, μ ε βασικό 
κριτ ήριο για την 
επιλογή τους τη 
μ έγιστη δυνατή 
κάλυψη τ ων αγορών -
στ όχων

Δ ιαφήμιση σε έντυπη 
και  ηλεκτρονική 
μ ορφή, μέσω στοχευ-
μ ένων καταχωρήσεων 
σε in-flight περιοδικά 
και  σε μ ηχανές ανα-
ζήτ ησης, καθώς και 
μ έσω στοχευμένης 
προβολής σε χώρους 
κοινωνικής δικτύωσης 

4.5 Δημόσιες 
Σχ έσεις

4.4 Εκ θέσεις4.3 Δι αφήμιση

Δ ημ ιουργία και 
διάθεση 
ενημ ερωτικού υλικού, 
μ ε θέμ ατα 
ενδιαφέροντος της 
ομ άδας - στ όχου, ως 
συμ πληρωματικά 
προϊόντα του κύριου 
τ ουριστικού 
προϊόντος

4.2 Δημιουργία 
κ αι  διάθεση 
υ λ ικού

4.1

Ψ ηφιοποίηση των 
τ ουριστικών προϊό-
ντ ων και ανάπτυξη 
συστ ημάτων και 
εφαρμ ογών Τ.Π.Ε. 
για τ ην αξιοποίησή 
τ ους σε δράσεις 
ολοκληρωμένης 
τ ουριστικής 
προβολής, χωρίς 
γεωγραφικούς 
περιορισμούς

Αν άπτυξη και 
δι αχείριση 
ηλ εκτρονικού 
περιεχομένου

Εκπόνηση αναλυτικού 
Marketing & Branding
Plan των προϊοντικών 
προτ άσεων για την 
αποτ ελεσματική 
οργάνωση και 
υλοποίηση 
στ οχευμένων 
προωθητικών 
ενεργειών

4.6 Στρατηγικός 
σχ εδιασμός και 
τοποθέτηση 
του ριστικών 
προϊ όντων

Προϋποθέτει μία ανάλυση 
της υφιστάμενης 
κατάστασης της Κρήτης, 
όσον αφορά τα τουριστικά 
προϊόντα και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
σχετικά με:
• τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά 
κατά τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου

• τις αγορές - στόχους 
• άλλους ανταγωνιστικούς 

προορισμούς

ΕΠΙΣΚΟΠHΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
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Εποπτεία και 
συντ ονισμός των 
υπεύθυνων φορέων για 
τ ην ορθή κατανομή των 
διαθέσιμων των πόρων 
τ ου ΕΠΑ νΕΚ, του ΠΕΠ 
Κρήτ ης και αντίστοιχων 
προγραμμάτων άλλων 
Υ πουργείων, καθώς και 
κάλυψη τ ης 
υλικοτεχνικής 
υποδομ ής και των 
εξόδων λειτουργίας του 
DMO.

Στ οχοθέτηση, συνεχής 
παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και λήψη 
διορθωτ ικών ενεργειών 
κατ ά τ ην πορεία 
υλοποίησης των 
δράσεων, καθώς και 
έγκαιρη διαχείριση 
κινδύνων και τυχόν 
προβλημάτων που 
μ πορεί να προκύψουν. 
Δ είκτες παρακολού-
θησης έχουν οριστεί 
σχεδόν για κάθε προ-
τ εινόμενη δράση του 
Προγράμ ματος. 

Υ ποστηρικτικές 
ενέργειες για την 
οργάνωση των 
εμ πλεκόμενων φορέων 
υλοποίησης και 
ενίσχυση της 
δραστ ηριοποίησης, 
συνεργασίας και 
συσπείρωσης των 
ζωντ ανών 
παραγωγικών, 
κοινωνικών και 
πολιτισμικών δυνάμεων 
τ ης τ οπικής τουριστική 
κοινωνίας.

Σύστ αση Destination 
Management
Organisation (DMO),
υπό τ η μ ορφή 
σύμ πραξης δημοσίου 
και  ιδιωτικού τομέα, με 
προτ εινόμενη δομ ή και 
οργάνωση, καθώς και 
καθήκοντα ανά 
εμ πλεκόμενο φορέα.

Σύσταση DMO για 
την  ε κτέλεση και 
π αρακολούθηση του 
π ρογράμματος

Οικον ομική 
διαχ είριση του 
π ρογράμματος

Οργάν ωση των 
διαδικασιών 
αξιολόγησης, 
π αρακολούθησης 
και π αραλαβής των 
δράσε ων του 
π ρογράμματος 

Αξιολόγηση 
ε π ιτυχίας 
π ρογράμματος

Μετ ρήσιμοι  στόχοι 
(‘SMA RT’) και  
ενδεικτικά dashboards 
έχουν προταθεί ώστε να 
αξιολογηθεί και να 
διασφαλιστεί η 
αποτ ελεσματικότητα 
τ ου Προγράμματος. 
Εκκρεμεί τελική 
στ οχοθέτηση για την 
αποτ ελεσματική 
παρακολούθηση αυτών.

Υπ οστήριξη για τη 
διαχ είριση 
συγκε κριμένων 
δράσε ων από 
ε ν διάμεσους φορείς, 
τμήματα και ομάδες

Άξονας 5: Διαχείριση & Παρακολούθηση

5.3 5.4 5.5

Στ όχο αποτελεί η τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης

Α ναφορικά με τα μέτρα 5.1 και 5.2 αυτά αναλύονται περεταίρω στη συνέχεια, προκειμένου να παρουσιαστεί η δομ ή και η λειτουργία των 
εμ πλεκόμενων ομ άδων και να καταστεί δυνατή η κατανόηση των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δράσης.
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Άξονας 5: Διαχείριση & Παρακολούθηση
5.1 Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος (1/3)
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Για την αποτελεσματική διαχείριση 

του Προγράμματος Δράσης είναι 

απ αραίτητη η σύσταση ενός φορέα, 

Dest ination Management

Organization (DMO).  Το 

εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο 

του DMO, αποτελεί η Ομάδα Έργου, 

T ou rism A ction Group - Crete

(T A G Crete), η οποία θα αναλάβει το 

σύν ολο της διαχείρισης (συντονισμό, 

οργ άνωση και παρακολούθηση του 

έργ ου) και θα ενημερώνει τη 

Δ ιαχειριστική Αρχή για την πρόοδο 

του.

Το διπλανό διάγραμμα αποτυπώνει 

συν οπτικά τι περιλαμβάνει η 

διαχείριση τουριστικού 

προορισμού (destination 

m anagement), ενώ στη συνέχεια 

π αρουσιάζονται το σύστημα 

διακυβέρνησης του οργανισμού, 

καθώς και οι ρόλοι και τα καθήκοντα, 

αν ά εμπλεκόμενο φορέα.  

Στ οιχεία/ Χαρακτηριστικά Προορισμού

• Θεάμ ατ α (εκδηλώσεις, πολιτιστικά/ θρησκευτικά 

μ νημεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.)

• Παροχές (υπηρεσίες, δραστηριότητες)

• Προσβασιμ ότητα (προς αλλά και εντός του 

προορισμ ού)

• Α νθρώπινο Δυναμικό

• Γενικότερη εικόνα

• Τιμ ή

DMO

Ηγείται και συντονίζει

Δ ιαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος

Πολιτ ική, νομοθεσία, ρυθμίσεις, φόροι κ.λπ.

Ma rketing

Προσέλκυση τουριστών

Δ ιάθεση προϊόντων 

Υ πέρβαση προσδοκιών

Δ ιαχείριση τουριστικού προορισμού 
(Dest ination Management)

Πηγή: World Tourism Organization, 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management.
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Ενδιάμεσοι φορείς

Άξονας 5: Διαχείριση & Παρακολούθηση
5.1 Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος (2/3)
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TAG Crete

Αν εξάρτητοι μελετητές/ ερευνητές

Παν επιστήμια

Κέν τρα ερευνών

….

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Γραφείο Υποστήριξης Προγράμματος 
(PMO)

Φορείς  διαχείρισης
Ετ αιρεία Τουρισμού 
Περιφ έρειας Κρήτης

Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφ έρειας Κρήτης

ΜΚΟ “Φιλοξενία”

Ιδιωτικός τομέας: Τουριστικές επιχειρήσεις & Τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής

Dest ination Management Organization (DMO)

Οκτώβρι ος 2015Πρόγραμμα Δράσης γι α την αποτελεσματική αντι μετώπιση της εποχι κότητας του τουρι σμού στην Περι φέρεια Κρήτης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ειδικότερα, στην προτεινόμενη δομή του DMO, η Ομ άδα Έργου, Tou rism Action Group - Crete (TAG Crete), αποτελεί το μηχανισμό 
εφαρμ ογής του Προγράμματος Δράσης, με ευθύνη το συντονισμό και την οργάνωση των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και την παρακολού-
θηση τ ης προόδου. Το σύστημα διακυβέρνησης που παρουσιάζεται διαμορφώθηκε βάσει των αναγκών του Προγράμματος και αποτυπώνει τη 
δομ ή τ ου οργανισμού και τη λειτουργία του, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται τα καθήκοντα και οι  ρόλοι, ανά εμπλεκόμενο φορέα. Επιπλέον, 
ενσωματώνει φορείς στην Περιφέρεια της Κρήτης, οι  οποίοι  έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της εποχικότητας, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία τους. Επισημαίνεται ωστόσο, ότ ι η δομ ή είναι 
ενδεικτική και κάποιες από τις λειτουργίες που εκτελούν ορισμένοι φορείς, μπορούν εναλλακτικά να ανατεθούν εξωτερικά, σε επιχειρήσεις 
τ ου ιδιωτικού τομέα (ou tsourcing) με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία. Τέτοιες λειτουργίες μπορεί να είναι π.χ. το Marketing & Branding.

Δ ιαχειριστική ΑρχήΙΝΣΕΤΕ

Επιτροπή Παρακολούθησης
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Άξονας 5: Διαχείριση & Παρακολούθηση
5.1 Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος (3/3)

Φορέας/ Εμ π λεκόμενο 
μ έρος

Παρά το γεγονός, ότι η προτεινόμενη δομή είναι ενδεικτική, τα καθήκοντα και οι ρόλοι που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν 
βασικές λειτουργίες του DMO, απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης, βραχυπρόθεσμα, και για την 
αειφόρο διαχείριση του προορισμού, μακροπρόθεσμα. 

Ρόλος, καθήκον τα, λειτουργίες

ΙΝΣΕΤΕ • Έχει  συμβουλευτικό ρόλο

• Παρέχει  συνδυασμένες πολιτικές κατευθύνσεις και καθοδήγηση

• Παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος και εισηγείται όπου απαιτείται

Ομάδα Έργου  

“TAG Cre te ”

• Υ πεύθυνη για την υλοποίηση του έργου

• Α ναλαμβάνει την στοχοθέτηση και παρακολούθηση των έργων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ενεργειών και οροσήμων και ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδό τ ους

• Α ρμ όδια για την εποπτεία και παρακολούθηση των επιμέρους παρεμβάσεων, αναφορικά με τους 
πόρους, τ ους δείκτες μέτρησης απόδοσης και τα οφέλη

• Καθορίζει  τα χρονικά και ποιοτικά πρότυπα και τους όρους αποδοχής των εκροών του Προγράμματος 

• Λ αμ βάνει διορθωτικές ενέργειες κατά την πορεία υλοποίησης των δράσεων, όπου απαιτείται

• Α ρμ όδια για τη διαχείριση των κινδύνων

• Α ναλαμβάνει τη διαχείριση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους παρεμβάσεων και 
διασφαλίζει τον επιτυχή συντονισμό τους

• Οργανώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής των δράσεων 

• Εποπτεύει και συντονίζει τους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης, αναφορικά με τη χρηματοδότ ηση, 
μ αζί  μ ε τη Διαχειριστική Αρχή, για την ορθή κατανομή των διαθέσιμων πόρων (ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ κ.λπ.)
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Διαχειριστική Αρχή

(Διεύθυνση Τουρισμού 
Περιφέρειας Κρήτης)

• Παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος και παρεμβαίνει όπου απαιτείται

• Εποπτεύει και συντονίζει τους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης, αναφορικά με τη χρηματοδότ ηση, 
μ αζί  μ ε την Ομ άδα Έργου, για την ορθή κατανομή των διαθέσιμων πόρων (ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ κ.λπ.)
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Ρόλος, καθήκον τα, λειτουργίεςΦορέας/ Εμ π λεκόμενο 
μ έρος
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Άξονας 5: Διαχείριση & Παρακολούθηση
5.2 Υποστήριξη για τη διαχείριση συγκεκριμένων δράσεων από ενδιάμεσους φορείς, τμήματα και ομάδες

R&D • Σχεδιάζει  και εκπονεί προπαρασκευαστικές και εξειδικευμένες θεματικά μελετών, για την υποστήριξη 
τ ου Προγράμματος, βραχυπρόθεσμα, και άλλων πρωτοβουλιών, μακροπρόθεσμα

• Σχεδιάζει  και υλοποιεί έρευνες για την παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσμάτων και προόδου των 
δράσεων

Εταιρεία Τουρισμού 
Περιφέρειας Κρήτης

• Σχεδιάζει  και αναπτύσσει επικοινωνιακή καμπάνια προς όλα τα εμπλεκόμ ενα μέρη για την 
ολοκληρωμένη πληροφόρησή τους και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στην 
υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης

• Προετ οιμάζει τον προϋπολογισμό και την εκτίμηση κόστους των προγραμματικών δράσεων, στο 
πλαίσιο ανάπτυξης της διαφημιστικής καμπάνιας

• Σχεδιάζει  και αναπτύσσει ενημερωτικό υλικό (έντυπο και διαδικτυακό) ανά τουριστικό προϊόν

• Εκπονεί αναλυτικό Marketing & Branding Plan των προϊοντικών προτάσεων

• Α ναλαμβάνει και υλοποίει ενέργειες προβολής και προώθησης της τουριστικής ταυτότητας και των 
προτ εινόμενων τουριστικών μιγμάτων, σε πρώτο χρόνο, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς

• Δ ιαμορφώνει κατάλληλες προτάσεις και νέες δράσεις προώθησης, σε δεύτερο χρόνο, και συντονίζει 
τ ους Ενδιάμεσους Φορείς

• Α ναλαμβάνει την επικοινωνία και ενημέρωση του Υπεύθυνου Ομ άδας Έργου αναφορικά με τα 
αποτ ελέσματα διαφήμισης και προώθησης
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Λοιποί Ενδιάμεσοι 
Φ ορείς

• Ενισχύουν τη δραστηριοποίηση και συσπείρωση των ζωντανών παραγωγικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών δυνάμεων της τοπικής τουριστικής οικονομίας

PMO • Παρέχει  τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης

• Υ ποστηρίζει την παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης

• Υ ποστηρίζει την οριοθέτηση, το σχεδιασμό και την προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών
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Πρόγραμμα Δράσης
Μεθοδολογία διαμόρφωσης δράσεων του Οδικού Χάρτη
Εισαγωγή

Ο Οδικός Χάρτης εξειδικεύει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την άμβλυνση της εποχικότητας στην 
Περιφέρεια Κρήτης. Σκοπός του  Προγράμματος Δράσης είναι η επίτευξη των στρατηγικών και ειδικών στόχων που 
παρου σιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα μέσα από την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη των προϊοντικών 
προτάσεων, όπως αυ τές διαμορφώθηκαν σε προηγούμενη μελέτη (Π3).

Οι δράσεις που  παρουσιάζονται στον αναλυτικό Οδικό Χάρτη, έχουν ως κεντρικό στόχο να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα 
ζητήματα για την του ριστική ανάπτυξη του  νησιού κατά του ς φθινοπωρινούς, να ενισχύσουν τα ισχυρά σημεία της 
Κρήτης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι 
τίθενται. 

Παρακάτω παρου σιάζονται οι βασικοί παράγοντες, βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι δράσεις του Προγράμματος 
(Οδικός Χάρτης), ενώ στην επόμενη σελίδα καταγράφονται οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να 
διαμορφωθού ν οι τελικές προτάσεις - παρεμβάσεις.
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Βασικές πηγές πληροφόρησης
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Βασικές πηγές 
π λ ηροφόρησης 

Βέ λ τιστες 
π ρ ακτικές

Έρ ε υνες 
ικανοποίησης

Με λ έ τες για 
τη με ίωση της 

ε π οχικότητας

Εμπ ε ιρο-
γν ώμονες

Απ αιτήσεις 
ταξιδ ιωτικών 

π ρ ακτόρων

Αν άλ υση 
υφ ιστάμενης 

κατάστασης

Βέλ τιστες πρακτικές

Επι σκ όπηση διεθνών  πρακτικών για 

την  κ αταπολέμηση της  
εποχ ι κότητας, την ανάπτυξη κ αι 
προώθηση εν αλλακτικών  μορφών  

του ρι σμού  και την αποτελεσματική 
προσέλκυ ση των ομάδων στόχων

Εμ πειρογνώμ ονες

Αξι οποί ηση εξειδικευμένης γνώσης 

κ αι  πολυετούς εμπειρίας 
εμ πειρογνωμόνων, τόσο του  
του ρι στικού κλάδου γενικότερα, 

όσο κ αι  της επιμήκυνσης της 
του ρι στικής  περιόδου ειδικότερα

Απαι τήσεις ταξιδιωτικών  πρακτόρων

Αν αγνώριση και ανάλυ ση 

απαι τήσεων / αναγκών  ταξιδιωτικών  
πρακ τόρων  (tour operators), κ υ ρίως 
μ έσω συ ναντήσεων  εργασίας με 

εμ πειρογνώμονες 

Έρευ νες  ικανοποίησης

Χρήση ερευνών  ικανοποίησης μέσω 

ερωτημ ατολογίων κ αι προσωπικών 
συ ν εντεύξεων και μελέτες 
αποτύ πωσης τουριστικών  προφίλ 

αλ λ οδαπών  επισκεπτών στην 
Περι φέρεια της Κρήτης

Μελ έτες για τη μείωση της 
εποχ ι κότητας

Αξι οποί ηση μελετών  για τη μείωση 
της  εποχικότητας στον ελλαδικό 
χ ώρο εν  γένει και σε άλλες 

Περι φέρειες της Ελλάδας 
ει δι κότερα

Αν άλυ ση υ φιστάμενης κ ατάστασης

Αν άλυ ση της αλυσίδας αξίας (value 

chai n) κ αι της υφι στάμενης 
κ ατάστασης στην περιοχή της Κρήτης 
κ ατά τους  shoulder months

46
Οκτώβρι ος 2015Πρόγραμμα Δράσης γι α την αποτελεσματική αντι μετώπιση της εποχι κότητας του τουρι σμού στην Περι φέρεια Κρήτης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ



PwC

Βασικοί παράγοντες 
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Α ναγνώριση και καταγραφή ιδιαιτεροτήτων, 
χαρακτ ηριστικών και προτιμήσεων αγοράς -
στ όχου

2. Παράπονα και δυσαρέσκειες

Κατ αγραφή και συλλογή παραπόνων επισκεπτών και 
περιοχών χαμηλής ικανοποίησης σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, βάσει διαθέσιμων ερευνών

3. Περιοχές υ ψηλής σημαντικότητας και 
χαμ ηλής απόδοσης

Εντ οπισμός και καταγραφή περιοχών με υψηλή 
σημ αντικότητα για τους επισκέπτες και 
χαμ ηλής απόδοσης

1. Κλιμ ατικές συνθήκες

Προσδιορισμ ός των αναγκαίων προσαρμογών των 
υποδομ ών και  των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 
καιρικές συνθήκες των shoulder months

2. Α ν άλυση SWOT

SWOT ανάλυση της Κρήτης εν γένει και 
ειδικότερα κατά τους shoulder months

3. Α ν άλυση χάσματος

Προσδιορισμ ός αναγκαίων των πόρων, βάσει 
τ ης υφιστάμενης και επιδιωκόμενης 
διαθεσιμότητάς τους

Για  τη διαμόρφωση του οδικού χάρτη, εντοπίστηκαν και αναγνωρίσθηκαν οι βασικότεροι παράγοντες, βάσει 

των οποίων αναπτύχθηκαν δράσεις για την ικανοποίηση των αναγκών και προτιμήσεων από πλευράς ζήτησης 

κα ι την αντιμετώπιση των αδύναμων σημείων από πλευράς προσφοράς. Ειδικότερα, εξετάσθηκαν οι 

π α ράγοντες που παρουσιάζονται παρακάτω, από τους οποίους 3 α φορούν στη ζήτηση και 3 στην προσφορά.

1. Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις

Ζήτηση Προσφορά

Ζ1

Ζ2

Ζ3

Π1

Π2

Π3
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38%
32%

16%
11%

3%

Οι κογένει α Σύζυγος

Φί λος/ Φί λη Παρέα/ Φί λοι

Μόνος/ Μόνη

49%

15%

25%

5%

3% 3%

Ταξι δι ωτικό γραφείο
Ταξι δι ωτικός πράκτορας
Online κατάστημα κρατήσεων
Τηλέφωνο/ Email

Ιστοσελί δα ξενοδοχεί ου
Άλλο

Από αυ τού ς που έκαναν 
διακοπές με παιδιά 

προτιμούν το πακέτο 
all inclusive

35%
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικοί παράγοντες
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των 
Σκανδιναβών τουριστών,
απ ό τους επισκέπτες της Δυτικής Κρήτης το καλοκαίρι του 2014, 
σύμφωνα με τη μελέτη του Μ.Α.Ι.Χ.

Συν οδεία στο ταξίδι

Είδος τουριστικού καταλύματος

Των Σκανδιναβών που 
επιλέγουν διαμονή σε 

ξενοδοχείοείναι μεταξύ
3* και 4* 

78%

48%

46%

36%

41%

33%

31% Ορει βατικός

Μοναστηρι ακός

Θαλάσσι ος

Φυσι ολατρι κός

Αγροτουρι σμός

Γαστρονομι κός

Τρόπος κράτησης ξεν οδοχείου Προτιμήσεις εν αλλακτικού 
τουρισμού

76% 20%

2%

2%

Ξενοδοχεί ο

Ενοι κι αζόμενα δωμάτι α/ δι αμερίσματα
Βί λες
Ιδι όκτητη οι κί α/ Φι λοξενί α/ Camping

Παράγον τες που επηρέασαν  
την  απόφαση για την  επιλογή 

του τόπου διακοπών

 Δ ημ ιουργία χώρων ξενοδοχείων μ ε δραστηριότητες για παιδιά

 Προβολή ειδικών προϊόντων τουρισμού και θεματικών 

δραστ ηριοτήτων στις ιστοσελίδες των καταλυμάτων (κυρίως 

ξενοδοχείων)

 Α νάπτυξη συγκεκριμένων και κοστολογημένων ελκυστικών 

πακέτ ων για την κοινή προώθηση τουριστικών προϊόντων, σε 

τ ουριστικούς πράκτορες και γραφεία

 Εμ πλουτισμός τουριστικού προϊόντος με στοιχεία 

Γαστ ρονομικού Τουρισμού

Εν δεικτικές παρεμβάσεις

Ζ1
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Κλί μα και  φυσι κές ομορφι ές

Τοπι κή/ Κρητι κή κουζί να

Αρχαι ολογι κοί  χώροι

Νυχτερι νή δι ασκέδαση

97%

80%

35%

26%
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28% 31%
23%

15%

4%

Οι κογένει α Σύζυγος

Φί λος/ Φί λη Παρέα/ Φί λοι

Μόνος/ Μόνη

14%

3%

43%

21%

10%

9%

Ταξι δι ωτικό πρακτορείο
Τουρι στι κός πράκτορας
Online κατάστημα κρατήσεων
Τηλέφωνο/ Email

Ιστοσελί δα ξενοδοχεί ου
Άλλο

Βασικοί παράγοντες
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Συν οδεία στο ταξίδι

των  
Γερμανών 

επ ισκεπτών 
καταφθάνουν 

στο 
αεροδρόμιο 
τ ων Χανίων 

μ ε την 
εταιρεία 

Ry anair

69%

48%

50%

54%

34%

37%

33% Ορει βατικός

Μοναστηρι ακός

Θαλάσσι ος

Φυσι ολατρι κός

Αγροτουρι σμός

Γαστρονομι κός

Τρόπος κράτησης ξεν οδοχείου Προτιμήσεις εν αλλακτικού 
τουρισμού

 Δ ημ ιουργία “ζωνών ησυχίας” ή χώρους διαβάσματος, για τους 

επισκέπτες που έρχονται χωρίς τη συνοδεία παιδιών

 Παροχή πρωινών γευμάτων από τοπικά προϊόντα και 

παραδοσιακές κρητικές συνταγές

 Δ ιαφήμιση της Κρήτης ως φθινοπωρινός τουριστικός 

προορισμ ός μ έσω καταχωρήσεων σε in-flight περιοδικά 

αερογραμ μών χαμηλού κόστους, όπως “Ryanair”

 Εμ πλουτισμός τουριστικού προϊόντος με δραστηριότητες 

Φυσιολατρικού Τουρισμού και Αγροτουρισμού

Εν δεικτικές παρεμβάσεις

Πακέτο διαμον ής

55%

29%

12%

4%

Πρωι νό All inclusive

Ημι δι ατροφή Άλλο

Παράγον τες που επηρέασαν  
την  απόφαση για την  επιλογή 

του τόπου διακοπών

Κλί μα και  φυσι κές ομορφι ές

Τοπι κή/ Κρητι κή κουζί να

Αρχαι ολογι κοί  χώροι

Νυχτερι νή δι ασκέδαση

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των 
Γερμανών τουριστών,
απ ό τους επισκέπτες της Δυτικής Κρήτης το καλοκαίρι του 2014, 
σύμφωνα με τη μελέτη του Μ.Α.Ι.Χ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ζ1
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96%

74%

44%

23%Παρουσιάζουν 
τ ην υψηλότερη 

ΜΔ Δ  
συγκριτικά με 

Ρώσους, 
Γάλλους, 

Βρετ ανούς για 
τ ον Ν οέμβριο

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ, 
Προφίλ Τουριστών 

– Π2

8 ημέρες 

μέση διάρκεια 
διαμονής στο 
Ηράκλειο τον 
Νοέμβριο
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Βασικοί παράγοντες
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών 3ης ηλικίας (1/2)

Δί νουν ιδιαίτερη σημασία , συγκριτικά 
μ ε νεότερους επισκέπτες σε1:

Υ γειονομικές 
Υ ποδομές

Ασφ άλεια

Προσβασιμότητα Καθαριότητα

Τ ο τ μήμα της 
αγ οράς με τη 
χαμ ηλότερη 
εποχικότητα στην 
τ αξιδιωτική του 

συ μπεριφορά

Οι διαθέσιμες μελέτες 
δείχνουν ότι τα ταξίδια 
σε π εριόδους μη 
αιχ μής είναι π ιο 

ελ κυστικά σε 
ταξιδιώτες 
μ εγαλύτερων 
ηλ ικιακών ομάδων και 
υψηλότερων 

εισοδηματικών 
κλ ιμακίων.

Έρευνα σε 5* ξενοδοχεία, σε Άγγλους , 
Γερμανούς και Ολλανδούς 3ης ηλικίας, 
έδει ξε ότι οι πρώτοι ενδιαφέρονται 
ι δι αίτερα για το “value for money” και 
την  ύπαρξη οργανωμένων δραστη-
ριοτ ήτων εντός του ξενοδοχείου. Ενώ, 
οι  Ολλανδοί τουρίστες 3ης ηλικίας 
δί ν ουν ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή 
κ αι  τα γεύματα εντός των ξενοδο-
χείω ν (όπως είναι οι μικρές μερίδες, 
ει δικά διατροφικά μενού κ.λπ.). 
Επι πλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν και 
οι  διαπροσωπικές επαφές με το 
προσω πικό του ξενοδοχείου2.

Δί νουν ιδιαίτερη 
σημ ασία συγκριτικά με 
ν εότερους επισκέπτες σε:

Έλ κονται περισσότερο 
από περιηγήσεις σε 

αρχαιολογικούς 
χώ ρους, ιστορικούς 

τ όπους και 
πολιτιστικές 

διαδρομές, οπότε 
αποτελεί ομάδα - στόχο 
γ ι α την ανάπτυξη τ ου 

πολιτιστικού 
τ ουρισμού.

ΙΤΕΠ, 2014. Η Εποχικότητα 
του Τουρισμού στην Ελλάδα.

Η κατ ά κεφαλήν κατανάλωση των 
ηλ ικιωμένων για ένα ταξίδι διακοπών 
εί ναι 74% μεγαλύτερη 
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη 
δαπάνη των νεότερων.

Οι  +65 έδειξαν τη μεγαλύτερη 
αύξηση μ εταξύ 2006 και 2011 σε:

• Αρι θμό ταξιδιών (+29%)

• Δι ανυκτερεύσεις (+23%)

• Του ριστική δαπάνη (+33%)

Πηγή: Elisa Alén, et al (2012). New Opportunities 
for the Tourism Market: Senior Tourism and

Accessible Tourism

Προτιμ ούν τα πακέτα 
διακοπ ών συγκριτικά με 
τ ους νεότερους τουρίστες, 
κυρίως για λόγ ους, 
ευκολίας, ασφάλειας και 
συν τροφικότητας .

Μόν ο 42% των ατόμων ηλικίας 55-74 
της  E.E. κ άνουν συχνή χρήση του 

internet. Το ποσοστό αυτό για τους 
ν έου ς 16-24 είναι 90%, ενώ για τους 

25-54 το εί ναι 78%.

Ζ1
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1Πηγή: ΙΤΕΠ, (2012) μελέτη για τον «Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας»
2Πηγή: Caber Meltem, Albayrak Tahir, (2014) “Does the importance of hotel attributes differ for senior tourists?: A Comparison of three markets”, 

International Journal of Contemporary Hospitality Management

Πηγή: 
Eurostat

(2013)

Μόνο τ ο 9,5% των ξενοδοχείων στην 
Ελλάδα φροντίζει να εντάξει στα  
πακέτ α που προσφέρει πρόσθετες 
δραστ ηριότητες που ενδιαφέρουν 
τ ους ηλικιωμένους1.
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Βασικοί παράγοντες
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών 3ης ηλικίας (2/2)

 Έντ αξη πρόσθετων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους ηλικιωμένους στα πακέτα 
υπηρεσιών που προσφέρουν τα μ εγάλα ξενοδοχεία (χοροεσπερίδες, βραδιές 
παραδοσιακής κουζίνας, άλλες δημιουργικές ασχολίες)

 Α νάπτυξη/ προσαρμογή εφαρμογών (π.χ. Chania Tou r Guide App) που να παραθέτουν 
τ ο ενημερωτικό υλικό μ ε τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες και προτιμήσεις της 
μ εγαλύτερης ηλικιακής ομάδας

 Α νάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των καταλυμάτων ή/ και άλλων 
τ ουριστικών υπηρεσιών για τους ιδιαίτερους τρόπους εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων

 Προσαρμ ογή των ξενοδοχειακών υποδομ ών για τη διευκόλυνση των ατόμων τρίτης 
ηλικίας

 Εκπαίδευση στελεχών τουριστικών καταλυμάτων (και ειδικότερα των 4* και 5* 
ξενοδοχείων) σε θέματα υγείας και ασφάλειας

 Τα Local  All inclusive (all inclusive πακέτο που να συνδέεται με μπαρ και εστιατόρια της 
περιοχής – εκτός ξενοδοχείου) είναι μια πρόταση για τους επισκέπτες αυτής της 
κατ ηγορίας

Εν δεικτικές παρεμβάσεις Είν αι σχετικά εύκολο να 
μ ετατραπούν σε πιστούς και 
επαναλαμβανόμενους πελάτες

Δ ίνουν μεγάλη σημασία στις 
διαπ ροσωπικές επαφές που 

αν απτύσσονται με το προσωπικό του 
ξεν οδοχείου και απολαμβάνουν 
ιδιαίτερα την εξατομικευμένη 
εξυπηρέτηση (π.χ. να τους σερβίρουν 
στο τραπέζι). Κάτι τέτοιο αποτελεί 

μ εγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και 
την  Κρήτη ειδικότερα, επιτρέποντας 
την  αξιοποίηση του συγκριτικού 
π λ εονεκτήματος της γνήσιας και 
αν ιδιοτελούς παροχής κρητικής 

φιλ οξενίας.

το ποσοστό της 
παγκόσμιας αγοράς 

που  θα αποτελεί ο 
τουρισμός 3ης ηλικίας 

το 20301

24%
Μι α περιοχή χαρακτηρίζεται ως  age-friendly μέσα από την εκπλήρωση των 
πι ο κ άτω προϋποθέσεων: 

• Προσβασιμότητα δημόσιου χώρου και κτιρίων

• Μέσα μ εταφοράς φιλικά προς τους ηλικιωμένους

• Δυ νατότητα συμμετοχής στα κοινά

• Σεβασμός προς τους ηλικιωμένους

• Αποφυ γή κοινωνικού αποκλεισμού
• Πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης και ειδικών πληροφοριών

• Σύ στημα υγείας

• Τα ξεν οδοχεία να τοποθετούν ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ηλι
κ ι ωμένων εντός των δωματίων
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1Πηγή: ΙΤΕΠ (2012) – Μελέτη γι α τον «Τουρι σμό Τρί της Ηλι κίας»

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πηγή: World Health Organization (WHO), Πλαίσιο προδιαγραφών για Age-friendly environments

Ταξιδεύ ουν συχνότερα 
από τις άλλες ηλικιακές 

ομάδες για πολιτιστικούς 
και θρησκευτικούς 

λόγου ς1

18% έναντι 11-13% 

για τις υπόλοιπες ηλικιακές 
ομάδες
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Σύμ φωνα με πρόσφατο άρθρο, των Schänzel και Yeoman (2015), αναφορικά με τις τάσεις του Οικογενειακού Τουρισμού, οι  διακοπές είναι συχνά 

από τ ις λίγες ευκαιρίες που δίνεται σε μία οικογένεια να ξοδέψει  χρόνο μ αζί, για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους 

από τ η δουλειά ή το σχολείο. Ειδικότερα, οι οικογενειακές διακοπές είναι μία συμβολική περίοδος εκτός της κανονικότητας, κατά τη 

διάρκεια της οποίας δημιουργούνται αναμνήσεις και “κτίζονται” οι κοινωνικές ταυτότητες των μελών της οικογένειας. Ως εκ τούτου, 

συνεχίζουν, εφόσον, το κύριο προϊόν του τουρισμού είναι οι  εμπειρίες που αποκτήθηκαν, για τις οικογένειες, οι εμ πειρίες αυτές 

επ ικεν τρώνονται στο χρόν ο που “περν ούν” οικογενειακά, κάνοντας δραστηριότητες πέραν  του κανονικού, οι οπ οίες 

δημ ιουργ ούν ευχάριστες αναμνήσεις.

Α υξανόμενη ζήτηση 
υγιεινού φαγητού 
για  τα παιδιά τους

 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους (π.χ. δημ ιουργία 

“γωνιά νοστιμιάς” με φαγητό ειδικά για τα παιδιά, 

όπως φρούτα, γιαούρτι, μπισκότα και κέικ, γάλα, 

χυμ ούς φρούτων, νερό κ.ά.)

 Δ ιαμόρφωση χώρων για παιδικές δραστηριότητες 

(π.χ. “playroom” με παιδικά παιχνίδια)

 Δ ιαμόρφωση χώρων ή/και παροχή υπηρεσιών που 

να καλύπτουν τις ανάγκες πολλών γενεών, 

συμ περιλαμβανομ ένων κοινών υπαίθριων και 

εσωτ ερικών δραστηριοτήτων 

 Δ ιαμόρφωση δωματίων για να φιλοξενούν 

οικογένειες κατά τους φθινοπωρινούς μήνες (π.χ. 

ευρύχωρα ή συγκοινωνούντα υπνοδωμάτια με 

ανέσεις για τα παιδιά)

 Θερμ αινόμενες πισίνες κατάλληλες για παιδιά

Εν δεικτικές παρεμβάσεις

• Δ ραστηριότητες για τους 
γ ονείς με τα παιδιά

• Συγκοινωνούντα δωμάτια 

• Μπ ουφές φαγητού για τα 
π αιδιά

• Πισίνα φιλική για τα 
π αιδιά

“MUST HAVES”

Εν δεικτικές Σύμφωνα με 
έρευνα του Hilton, το 2012, 
αν αφορικά με τις τάσεις του 
Οικογενειακού Τουρισμού στα 
ξενοδοχειακά θέρετρα, σε 
1 .200 ερωτηθέντες, ξεχώρισαν 
τα π αρακάτω “must haves”

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ζ1
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Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών που κάνουν διακοπές με παιδιά

Πηγές: Tourism-review.com, 2015. Family and Kids Travel – Current Trends.

Schänzel, H. A. and Yeoman, I., 2015. Trends in family tourism.

Hilton Blue Paper, 2012. Resort Travel Trends: What Families Want.Visa, 2013. Visa affluent study.
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Τα παράπονα και οι 
δυσαρέσκειες των 
αλλοδαπών 
τουριστών,
απ ό τους επισκέπτες της 
Δυτικής Κρήτης το καλοκαίρι 
του 2014, σύμφωνα με τη 
μελ έτη του Μ.Α.Ι.Χ.

Το π οσοστό ικανοποίησης από 
τις  παρεχόμενες υπηρεσίες, 
αν αφορικά με το οδικό 
δίκτυο και τη σήμανση
αν έρχεται, μόλις στο

44%
των  Σκανδιναβών είναι 
ικανοποιημένοι από τις 

εσωτερικές 
δραστηριότητες των 

τουριστικών καταλυμάτων

56%
Κυρίως, οι 
ηλικιακές ομάδες 
16-34 και 35-54, 
ε μφανίζουν μία 
δυσαρέσκεια αναφορικά
με την ποιότητα και την 

π οικιλία του φαγητού, 
κα θώς και από τις 
εξωτερικές δραστηριότητες

 Βελτ ίωση του οδικού δικτύου και σήμανσης

 Δ ιαμόρφωση ξενοδοχειακών χώρων για 

εσωτ ερικές δραστηριότητες

 Σχεδιασμ ός και οργάνωση ημερήσιων 

εκδρομ ών και βιωματικών δραστηριοτήτων

 προϊόντων με διάθεση πιστοποιημένων 

προϊόντων της τοπικής οικονομίας -

έμ φαση στη γαστρονομία 

 Κατ άρτ ιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για επαγγελματίες στο 

χώρο τ ου τουρισμού που έρχονται σε 

επαφή μ ε τους τουρίστες

Εν δεικτικές παρεμβάσεις

Ως εκ τούτου, μία έρευνα ικανοποίησης 
στ ις αγορές - στόχους, κατά τη 
διάρκεια του Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, 
καθίσταται απαραίτητη για την 
αν αγνώριση των περιοχών προς 
βελτίωση που αφορούν στη 
φθινοπωρινή περίοδο και τη 
διαμόρφωση ανάλογων και 
στ οχευμένων παρεμβάσεων. 

”

“

83,7%

80,5%

81,0%

81,5%

82,0%

82,5%

83,0%

83,5%

84,0%

84,5%

85,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Μήνας

Ο δείκτης ικανοποίησης 
επιδεικνύει διακυμάνσεις κατά 
τη διάρκεια του έτους:
• Απότομη πτώση τον Αύγουστο 

πιθαν ότατα λόγω του 
υ περβολικά μεγάλου αριθμού 
επισκεπτών

• Σημαν τική διαφορά τους 
φθιν οπωρινούς μήνες
συ γκριτικά με τους 
αν οιξιάτικους, γεγονός που 
πιθαν ότατα οφείλεται σε 
διάφορου ς παράγοντες, όπως 
στην  μείωση της απόδοσης του 
αν θρώ πινου δυναμικού, αλλοί-
ω ση τοπίου και υποδομών κ.λπ.

Γεν ικός Δείκτης Ικαν οποίησης (Global Rev iew Index – GRI)1
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Η συλλογή παραπόνων και ο εντοπισμός των περιοχών χαμηλής ικανοποίησης των αγορών-
στ όχων, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων για 
τ η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κρήτης. 
Ωστ όσο, μ ία τέτοια έρευνα, η οποία αφορά στη θερινή περίοδο, εν δέχεται να αγνοεί  
π εριοχ ές π ρος βελτίωση που αφορούν στην περίοδο των shoulder months.
Επιπλέον, εν δέχεται να αναδεικνύει π ροβλήματα που οφείλονται στον μεγάλο 
αριθμ ό τουριστών, ο οποίος δεν είναι αντίστοιχος του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Για 
παράδειγμα, η χαμηλή ικανοποίηση των αλλοδαπών τουριστών από τις υπηρεσίες 
αεροδρομ ίου (46%) που προκύπτει από τη μελέτη του Μ.Α.Ι.Χ., εκτιμάται πως επηρεάζεται 
σημ αντικά από αυτό το γεγονός.

1 Ο Δείκτης ικανοποίησης GRI αφορά τις βαθμολογίες που δίνουν οι πελάτες για τις παροχές και υπηρεσίες των ξενοδοχείων (δεν αφορά τον 
προορισμό)
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Για τ ην προτεραιοποίηση των δράσεων, θα πρέπει να επισημανθούν αυτές που 
είναι  υψηλής σημαντικότητας για τις αγορές - στόχους, ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση. Ως τ έτοιες, σε παλαιότερες έρευνες, έχουν 
αναγνωριστεί η ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας, οι υπηρεσίες ελέγ χου στα 
αεροδρόμ ια και  σχεδόν “εντός της περιοχής δράσης” τα τοπικά μέσα 
μ εταφοράς και οι υποδομ ές. Είναι σημαντικό να γίνει νέα ανάλυση βάσει των 
συγκεκριμένων αγορών - στόχων και συγκεκριμένα για τους φθινοπωρινούς 
μ ήνες, καθώς αυτά επηρεάζουν τη σημαντικότητα κάθε παράγοντα και την 
αναμ ενόμ ενη απόδοση αυτού.

Μια νέα έρευνα θα βοηθούσε να οριστεί η υφιστάμενη κατάσταση και το σημείο 
εκκίνησης μέτρησης της, καθώς και οι  αντίστοιχοι στόχοι  που πρόκειται να 
τ εθούν, ώστε να μπορεί να μετρηθεί η όποια πρόοδος επιτευχθεί.

Περιοχές υψηλής σημαντικότητας και χαμηλής απόδοσης για τους επισκέπτες

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0% Χανι ά Ρέθυμνο Ηράκλει ο Λασί θι Κρήτη

Σε συνέχεια του προηγούμενου διαγράμματος (βλ. σελ. 33, 
Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index –
GRI)), τ ο διπλανό διάγραμμα, παρουσιάζει τη βαθμολογία 
τ ων ξενοδοχείων ανά νομό και ανά διάσταση προϊόντος. 
Χαρακτ ηριστικό είναι ότι κάτω του 80,0% (που είναι το 
benchmark για τη θετική εμπειρία), σημειώνεται μόνο στη 
διασκέδαση, τ ο οποίο οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά των 
Χανίων (77,6%) και του Ρεθύμνου (78,8%). Λαμβάνοντας 
υπόψη τ η χρονική περίοδο στην οποία απευθύνεται το 
προϊόν, είναι σημαντικό να διαμορφωθούν αναλόγως και οι  
παρεχόμ ενες υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι  ψυχαγωγικές 
δραστ ηριότητες που προσφέρονται εντός των ξενοδοχείων.
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1 Ο Δείκτης ικανοποίησης GRI αφορά τις βαθμολογίες που δίνουν οι πελάτες για τις παροχές και υπηρεσίες των ξενοδοχείων (δεν αφορά τον 
προορισμό)

1
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Οι κακές καιρικές 
συν θήκες που ενδέχεται 
ν α επ ικρατήσουν κάποιες 
ημ έρες από τις διακοπές 
των  επισκεπτών της 

Κρήτης, κατά τη διάρκεια 
του Οκτωβρίου και του 
Νοεμ βρίου, καθιστούν 
αν αγκαία την ανάλογη 
π ροσαρμογή των 

ξεν οδοχειακών υποδομών 
και υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, οι ενδεικτικές 
π αρεμβάσεις π ου 
π ροτείνονται, όπως 

αν αφέρεται και 
π αραπάνω (βλ. σελ. 33), 
απ οσκοπούν στη βελτίωση 
και την προσαρμογή των 
ξεν οδοχειακών και 

βοηθητικών χ ώρων για να 
δεχ θούν επισκέπτες, οι 
οπ οίοι αφενός θα 
π αραμένουν π ερισσότερες 
ώρες στο ξενοδοχείο και 

αφετέρου έχουν 
διαφορετικές ανάγκες από 
ό,τι στη θερινή π ερίοδο. 
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Εν δεικτικές ανάγκες σε ξενοδοχειακές υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες

 Δ ημ ιουργία “ζωνών ησυχίας” ή χώρους διαβάσματος και χαλάρωσης 

 Δ ιαμόρφωση κλειστών χώρων για άθληση

 Θέρμ ανση σε επιλεγμένους εξωτερικούς χώρους όπου δύναται να παραμείνουν επισκέπτες κατά της διάρκεια 

τ ης ημ έρας, π.χ. σόμπες σε υπαίθριο εστιατόριο 

 Παροχή internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια των επισκεπτών

 Δ ιοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τους ενήλικες επισκέπτες, π.χ. “bingo nights”

 Δ ιαμόρφωση χώρων για παιδικές δραστηριότητες

Εν δεικτικές παρεμβάσεις

• Δ ιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων που φιλοξενούν επισκέπτες για πολλές ώρες

• Δ ιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων που απευθύνονται σε συγκεκριμένο τμήμα των στόχων - αγορών, για 

τ ην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους

• Παροχή εσωτερικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών γενεών, ταυτόχρονα, 

αλλά και  ανεξάρτητα

• Δ ιαμόρφωση ευρύχωρων δωματίων, μ ε ανέσεις για τους επισκέπτες

Οκτώβρι ος 2015Πρόγραμμα Δράσης γι α την αποτελεσματική αντι μετώπιση της εποχι κότητας του τουρι σμού στην Περι φέρεια Κρήτης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Εν δεικτικές ανάγκες σε λοιπές τουριστικές  και δημόσιες υποδομές

• Α νάγκη προστασίας των επισκεπτών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους από τ ις κακές καιρικές συνθήκες 

• Α νάγκη προστασίας των τουριστών από τις κακές καιρικές συνθήκες στις στάσεις λεωφορείων κεντρικών 

σημ είων και αξόνων κύριων τουριστικών περιοχών

• Προσαρμ ογή παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων εστίασης

 Κάλυψη περιμετρικά των μνημείων (διαδρομών) με στέγαστρα για τους επισκέπτες 

 Κατ ασκευή στεγάστρων σε στάσεις λεωφορείων, όπου απαιτείται

 Δ ιάθεση κουβερτών σε πελάτες που επιθυμούν να γευματίσουν στον εξωτερικό χώρο 

επιχείρησης εστίασης (ως εναλλακτική, της σόμ πας)

Εν δεικτικές παρεμβάσεις

Κλιματικές Συνθήκες
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Helpful in achieving the objective

Βασικοί παράγοντες
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Παρατίθενται από το 
Παραδοτέο 2, 
ενδεικτικά σημεία της 
ανάλυσης SWOT, 
αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας

Αξιοπ οίηση
τ ων ευκαιριών που 
παρουσιάζονται 
για τ η μελλοντική 
εξυπηρέτηση των 
στ όχων της 
Περιφέρειας, 
αναφορικά μ ε την 
άμ βλυνση της 
εποχικότητας 

Αν τιμετώπιση

τ ων κενών και των 
προβλημάτων που 
εντ οπίζονται 

Παρακολούθηση

πιθανών κινδύνων 
και  λήψη μ έτρων 
μ είωσης αυτών 

 Πρωτοβουλίες τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την  ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

 Προβλέψεις του νέου Περιφερειακού 
Πλ αισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αει φόρου Ανάπτυξης για την ολοκλήρωση 
βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής και 
τη χ ωρική διάρθρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων

 Αξι οποίηση σημαντικών έργων υποδομών 
Προγ ραμματικής Περιόδου 2007-2013

 Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων της 
Προγ ραμματικής Περιόδου 2014-2020

! Δυ σμενές οικονομικό και ασταθές πολιτικό 
περιβάλλον

! Δι ατήρηση του γραφειοκρατικού θεσμικού 
περιβάλλοντος

! Μει ωμ ένη διαθεσιμότητα πόρων για 
υ λ οποίηση δημόσιων υποδομών και 
ι δι ωτικών επενδύσεων

! Μει ωμ ένη δυνατότητα υποστήριξης δράσεων 
αν άπτυξης τοπικής οικονομίας, λόγω 
περιορισμένων οικονομικών πόρων της 
τοπι κής αυτοδιοίκησης

! Έν τονες πιέσεις στο περιβάλλον από τη 
χ ωρική συγκέντρωση τουριστικής 
δραστηριότητας

! Χωρι κή συγκέντρωση τουριστικών υποδομών 
στο Βόρειο Άξονα και σημειακές περιοχές 
του ριστικής ανάπτυξης στα νότια παράλια, 
μ ε παράλληλη δυσκολία διάχυσης στην 
εν δοχώρα

! Έλ λειψη δικτύωσης επιχειρήσεων 

! Εποχ ική απασχόληση με βάση τον τουρισμό

! Πλ ηθυσμιακή και παραγωγική συγκέντρωση 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

! Προβλήματα χάραξης και ασφάλειας σε 
τμ ήματα του οδικού δικτύου

! Έλ λειμμα σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων 
σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές 
περιοχές

 Μον αδι κό φυ σικό περιβάλλον

 Παγ κόσμιας φήμης και σπουδαιότητας 
αρχ αιολογικοί χώροι & πολιτιστικά μνημεία

 Ώρι μη κοινωνική δομή – πληθυσμός 
εξοι κ ειωμένος με την τουριστική 
δραστηριότητα

 Κρητική φιλοξενία – αυθεντικότητα 
κ ατοίκων

 Ικ ανοποιητική τοπική παραγωγική δομή –
υ ψηλής ποιότητας αναγνωρίσιμα αγροτικά 
προϊ όντα

 Ικ ανοποιητικές υποδομές μεταφορών, 
πολ λές από τις οποίες βρίσκονται σε στάδιο 
επέκ τασης/ αναβάθμισης 

Απ οτελεσματική 
διαχ είριση

των υφιστάμενων 
τουριστικών πόρων 
για την αύξηση της 
αποδοτικότητάς 
τους 

Π2
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ανάλυση SWOT



PwC

Βασικοί παράγοντες
για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Για τον  προσδιορισμό των 
απ αιτούμενων δράσεων που θα 
εξασφαλίσουν την ετοιμότητα του 
τουριστικού κλάδου να ικανοποιήσει 
απ οτελεσματικά τις προτιμήσεις, 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες των 
αγ ορών - στόχων και των επιμέρους 
τμημάτων αυτής, πραγματοποιήθηκε 
συγκριτική αξιολόγηση των 
απ αιτούμενων πόρων με τους 
υφιστάμενους.

Ειδικότερα, αναγνωρίσθηκαν οι 
απ αιτούμενες υποδομές και υπηρεσίες 
γ ια την κατανάλωση των 
π ροτεινόμενων προϊόντων, βάσει 
αγ οράς στην οποία απευθύνονται και 
την  χρονική περίοδο που αφορούν. 
Εν ώ, η ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης από το Παραδοτέο 2,  
απ οτέλεσε τη βάση, για τον 
π ροσδιορισμό του χάσματος μεταξύ 
των  απαιτούμενων και υφιστάμενων 
π όρων και κατ’ επέκταση των 
π ροτεινόμενων δράσεων.

Ανάλυση χάσματος

Π3

Χάσμα

Υ φιστάμενη 
κατ άσταση –
απόδοση 
υφιστάμενων πόρων, 
χωρίς παρεμβάσεις

Δ υνητική απόδοση πόρων, με την 
εφαρμ ογή του Προγράμματος Δράσης 
για τ ην άμβλυνση της εποχικότητας

Α πόδοση 
τ ουριστικών 

προϊόντων

Χρόνος

Επ ισημαίνεται ότι μία εκ νέου αποτύπωση των υφιστάμενων πόρων, που θα 

αφ ορά στις συγκεκριμένες αγορές - στόχους, για τη συγκεκριμένη χρονική 

π ε ρίοδο και τα συγκεκριμένα π ροϊόντα (όπως αναφέρεται και στην περίπτωση των 

περιοχών υψηλής σημαντικότητας και χαμηλής απόδοσης), θα προσφέρει ένα πιο 

αν τιπροσωπευτικό σημείο εκκίνησης, επιτρέποντας τη διαμόρφωση αντίστοιχης 

στοχ οθεσίας και δράσεων ανταποκρινόμενων στις πραγματικές ανάγκες ζήτησης 

και υστε ρήσεων πόρων.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πχ. Το μουσείο του Ηρακλείου, κλείνει νωρίς την περίοδο εκτός σεζόν (υφιστάμενη κατάσταση), και κρίνεται ότι τα ωράρια θα πρέπει να επεκταθούν 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Κάτι τέτοιο αποτελεί χάσμα και οδηγεί σε προτάσεις όπως «Διερεύνηση προοπτικής επέκτασης του 
ωραρίου λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια των shoulder months και δυνατότητα επισκέψεων εκτός ωραρίου 
για μεγάλες ομάδες επισκεπτών στο μουσείο, αλλά και στην Κνωσό» (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα δράσεις)
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PwC

Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
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ΕΣΠΑ 
2014-2020

ΕΠΑΝΑΔ

ΕΠ 
Μεταφορές/ 
Περιβάλλον

ΠΕΠ ΠΕΠ 
Κρήτης

ΕΠ

ΕΠΑνΕΚ

ΕΠ 
Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου

ΕΠ 
Τεχνική 
Βοήθεια

€5.187 εκ.

€4.665  εκ.

€2.667  εκ.

€434,9 εκ.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πόροι συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 -2020
Συγκεντρωτική παρουσίαση

Tα αναγραφόμενα ποσά σε ευρώ είναι κοινοτική συνδρομή που 
προέρχεται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ΕΤΠΑ ή/και ΕΚΤ



PwC

Αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

 Ανασυγκρότηση του  αγροδιατροφικού συμπλέγματος 
με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανάδειξη της 
αξίας της Κρητικής διατροφής και ενδυνάμωση των 
εξαγωγικών κλάδων 

 Ανάδειξη του πολιτιστικό-τουριστικού 
συμπ λέγματος ως ηγε τικό σε παγκόσμια 
κλίμακα 

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του μέλλοντος στο 
εκπαιδευ τικό- ερευνητικό σύμπλεγμα (με υπηρεσίες 
που  θα απευ θύνονται και στις τοπικές επιχειρήσεις, 
καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ανάδειξη νέων 
επενδυ τικών δυ νατοτήτων) και στο περιβαλλοντικό 
σύ μπλεγμα (εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνη 
διαχείριση υ δάτων, ΑΠΕ, θάλασσα κλπ) 

 Ενίσχυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων και 
εφαρμογών σε επιχειρήσεις των επιλεγμένων 
συ μπλεγμάτων
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Στόχος Δημιουργία 4 ολοκληρωμένων παραγωγικών συμπλεγμάτων, του αγροδιατροφικού, του πολιτιστικού 
– τουριστικού, του περιβαλλοντικού και του  συμπλέγματος της γνώσης, με ενίσχυση των 
διασυ νδέσεων μεταξύ τους, με ταυτόχρονη τεχνολογική αναβάθμισή τους και εισαγωγή καινοτομιών στη 
διαδικασία παραγωγής στους τομείς εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας.

Δ ράσεις για τον Τουρισμό

 Παρεμβάσεις σε αναγκαίες γ ια την τουριστική 
αν άπτυξη υποδομές 

 Υπ οδομές αξιοποίησης & π αράλληλης προστασίας 
των  «τουριστικών» φυσικών πόρων

 Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις ενίσχυσης της 

διαχ ειριστικής ικανότητας

 Δ ράσεις Ενίσχυσης των Επ ιχειρήσεων

 Δ ράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

 Υπ οδομές και Δράσεις ενίσχυσης Δικτύων για τις 
Ειδικές μορφές τουρισμού

 Χωρικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υποδομών και 
δράσεων

Συνολικός προϋπολογισμός: €434,9 εκ

ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 2020
Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, οικοδομείται και 
στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

• Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του  
ανθρώπινου δυ ναμικού στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις

• Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και δυ νάμει εξωστρεφείς και 
καινοτόμους

• Στοχευ μένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων 
/δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα 
χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υ πόδειγμα

• Εξασφάλιση των παραγόντων που  διευκολύνουν τη 
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό 
επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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Στόχος Δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού υ ποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την 
ενίσχυση των υ φιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της.

Συνολικός προϋπολογισμός: €4.665  εκ.

Στ ρατηγικοί 
Τομείς

Υγ εία

ΤΠΕ

Τ ουρισμός Α γρο-
διατροφή

Περιβάλλον

Υλ ικά –
Κατα-
σκευές

Εν έργεια
Δημιουργική 
Πολ ιτιστική 
Βι ομ ηχανία

Εφοδια-
στική

(Logistics)

Οι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ αφορούν στους στρατηγικούς 
τομείς και για όλες τις περιφέρειες της χώρας

Οι 9 στρατηγικοί τομείς

ΕΠΑνΕΚ
Εθνική Στρατηγική για την επιχειρηματικότητα 2014-2020 (1/2) 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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ΕΠΑνΕΚ
Εθνική Στρατηγική για την επιχειρηματικότητα 2014-2020 (2/2) 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μέσω του  ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις και έργα που θα αφορού ν κατά προτεραιότητα τα εξής: 

Η στρατηγική του τομέα του τουρισμού για την περίοδο 2014-20 συνίσταται στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με
το συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε ένα συνολικό
προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα
περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών τουριστικών προϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα
ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αποτέλεσμα της στρατηγικής
επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα
οποία η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών της.

1. Ανάπτυξη 
ε ιδικών μορφών 
τουρισμού, 
α ναβάθμιση ή/ και 
διαφοροποίηση 
του παραδοσιακού 
μοντέλου «ήλιος-
θάλασσα»

2. Εξα σφάλιση 
υψηλότερης 
π οιότητας 
υπηρεσιών που 
π ροσφέρονται σε 
όλη την αλυσίδα 
α ξίας

3. Συντονισμένες 
δράσεις 
π ροώθησης 
τουριστικού 
π ροϊόντος από 
όλους τους 
συντελεστές με 
ε στιασμένο 
σχεδιασμό

4. Κα τάρτιση 
α πασχολουμένων/
δράσεις παροχής 
υποστήριξης στους 
ε πιχειρηματίες και 
α ναβάθμιση 
π αρεχόμενης 
τουριστικής 
ε κπαίδευσης

5. Βε λτίωση 
δημόσιων –
κυρίως- υποδομών 
κα ι υπερδομών, 
αλλά και ιδιωτικών 
με  τις οποίες ο 
ε πισκέπτης 
έ ρχεται σε επαφή, 
με  καινοτόμες 
π αρεμβάσεις για 
α νάδειξη της 
ε πισκεψιμότητας
των τουριστικών 
π ροορισμών της 
χώρας.
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Επικέντρωση σε:

1. Καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης 

2. Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του  ανθρώπινου δυ ναμικού, 

3. Συ μφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

4. Εκσυ γχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας

5. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του  πληθυσμού

6. Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

7. Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο - επαγγελματικής

8. Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

9. Ενδυ νάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο

10. Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της 
έρευ νας και της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του  ανθρώπινου ερευνητικού δυ ναμικού

11. Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου  μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν

Για την ενίσχυση της απασχόλησης, προτεραιότητα θα δοθεί σε  τομείς της οικονομίας με  υψηλή αναπτυξιακή 
π ροοπτική, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός, η πληροφορική κ.α.

Στόχος

Συνολικός προϋπολογισμός: €2.667  εκ.

Αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Επιχειρησιακά Προγράμματα
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

 Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υ ποδομών 
του  βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών και σιδηροδρομικών) και 
περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του  αναλυτικού 
ΔΕΔ-Μ (με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, 
αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και 
αεροδρομίων)

 Προώθηση των συ νδυασμένων μεταφορών και 
ε κσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών

 Βελτίωση της ασφάλειας με ταφορών

 Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών 
αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής 
τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)

Οδικές μεταφορές

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Βελτίωση της συνδεσιμότητας των Περιφερειών (πρωτεύουσες Νομών, διοικητικά κέντρα κλπ) και υλοποίηση / 
αναβάθμιση των δευτερευουσών και τριτευουσών συνδέσεων: 

Βε λτιώσεις κατά μήκος του Βόρε ιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Στόχος

Συνολικός προϋπολογισμός: €5.187 εκ.

Προστασία του Περιβάλλοντος με στόχο τη μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον 
και ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη

Επιχειρησιακά Προγράμματα
ΕΠ «Μεταφορές – Περιβάλλον»

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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PwC

Αναλυτικό Πρόγραμμα Δράσης             
(Οδικός Χάρτης)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
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EXCEL Α3 (σελ. 1)



PwC

EXCEL Α3 (σελ. 2)
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EXCEL Α3 (σελ. 3)
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EXCEL Α3 (σελ. 4)
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EXCEL Α3 (σελ. 5)
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EXCEL Α3 (σελ. 6)
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EXCEL Α3 (σελ. 7)
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EXCEL Α3 (σελ. 8)
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EXCEL Α3 (σελ. 9)
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EXCEL Α3 (σελ. 10)
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PwC

Πηγές
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