Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μετά από πολλαπλές διευκρινιστικές συζητήσεις μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου
και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ( ΕΡ.Ε.
ΔΟ.ΛΟ.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίστηκε και υπογράφτηκε το Έργο:
«Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του
Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων
Λογαριασμών Τουρισμού» και με συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης να
ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ήτοι
24.600,00 €.
Σκοπός της έρευνας θα είναι η καταγραφή της τουριστικής δαπάνης των τουριστών
που επιλέγουν ως προορισμό τους τον Δήμο Χερσονήσου και η ανάλυση του ρόλου
των δαπανών αυτών σε όλο το οικονομικό και παραγωγικό κύκλωμα του Δήμου,
ενώ παράλληλα γίνεται ήδη προσπάθεια το αναφερόμενο έργο να συμπεριλάβει το
σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης. Αυτό σημαίνει εν συντομία την αποτύπωση της
ποσοτικής και ποιοτικής διάρθρωσης της τουριστικής καταναλωτικής δαπάνης σε
καταναλωτικές κατηγορίες και καταναλωτικά πρότυπα που ενεργοποιούνται στην
υπό μελέτη περιοχή και τη διερεύνηση του βαθμού σύνδεσής τους με την τοπική
και περιφερειακή οικονομία και παραγωγική δομή καθώς και την παράδοση
μηχανισμού για την αξιόπιστη ετήσια παρακολούθηση του όλου τουριστικού
καταναλωτικού και παραγωγικού κυκλώματος στην περιοχή μελέτης.
Ορισμένα από τα ευρήματα που θα προκύψουν και καθιστούν εφικτή την εκτίμηση
των επιπτώσεων του τουρισμού στα μακροοικονομικά μεγέθη (παραγωγή,
προστιθέμενη αξία, απασχόληση, εισαγωγές θα αφορούν:
α) την καταγραφή του συνολικού ύψους της τουριστικής δαπάνης,
β) τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των καταναλωτικών κατηγοριών που
την διαμορφώνουν (γενικό καταναλωτικό πρότυπο),
γ) τον διαχωρισμό της τουριστικής κατανάλωσης σε επιμέρους καταναλωτικά υπομοντέλα βάσει του τύπου και της τιμής διαμονής –καταλύματος που οι τουρίστες
επιλέγουν,
δ) τον προσδιορισμό του βαθμού που η τουριστική κατανάλωση συνδέεται
οργανικά με την τοπική και περιφερειακή παραγωγική δομή,. κ.α.

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι 12 μήνες η ισχύς της
οποίας μπορεί να παραταθεί με Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Σύμβασης. Φορέας
Υλοποίησης για την εκπόνηση της Μελέτης της εν λόγω Σύμβασης ορίζεται το
Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ) του
οποίου η ομάδα έρευνας συγκροτείται από τους:
• Γ. Α. Ζαχαράτο, Ομ. Καθηγητή Τουριστικής Οικονομικής & Διοίκησης Παν.
Πατρών,
• Ι. Γιαννίκο, Αναπλ. Καθηγητή Επιχειρησιακής Έρευνας Παν. Πατρών,
Διευθυντή του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ
• Β. Βουτσινά, Αναπλ. Καθηγητή Πληροφορικής Παν. Πατρών.
• Μ. Πανοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Τεχνολογίας και Καινοτομίας Παν.
Πατρών.
• Δρ. Κ. Γιαννόπουλο Ερευνητή επί Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού
εθνικού επιπέδου και Ερευνητή του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ, υπεύθυνο επικοινωνίας με
το Εργασήριο.
• Δρ. Σ. Χατζημαρινάκη, Ερευνητή επί Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού
περιφερειακού επιπέδου και Ερευνητή του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ
• Δρ. Στέλλα Ζούντα, Λέκτορα Λογιστικής του ΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου και
Ερευνήτρια του
Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ: Υπεύθυνη του Γραφείου ΣυμφωνίαςΣυνεργασίας , μεταξύ ΚΕΠΕ - Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.
• Συνεργάτες ερευνητές του Δικτύου Εργαστηρίων Τουρισμού του οποίου
συντονιστής είναι το Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ

Τέλος θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι η μεθοδολογική αυτή διαδικασία
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τόσο γενικά σε εθνικό επίπεδο όσο και
ιδιαίτερα στο πλέον δύσκολο επίπεδο, το επίπεδο Δήμου, πράγμα που έχει και το
στοιχείο μιας πειραματικής πρωτοποριακής ερευνητικής προσπάθειας για την
πληροφόρηση της περιφερειακής και γενικότερης οικονομικής πολιτικής σε
αυτοδιοικητικό επίπεδο.

