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Ο Δήμος Χερσονήσου και ο Τουρισμός

Η διερεύνηση μιας σχέσης και η επιχειρησιακή 
χρησιμότητά της 

Περιβάλλον-Απόφαση με τον Δήμο-Διαδικασία 
– Αποτέλεσμα – Προοπτικές



Προκαταρτική Φάση Έργου

1. Μελέτη της διεθνούς πρακτικής και η χρησιμότητά 
της για τη συγκρότηση ή προσέγγιση  του  
Δορυφόρου Λογαριασμού του Ελληνικού 
Τουρισμού στο επίπεδο Δήμου Χερσονήσου.

2. Οριστικοποίηση της μεθοδολογικής  διαδικασίας  και 
λειτουργικής κατασκευής  του δορυφορικού 
πλαισίου προσέγγισης για τον τουρισμό



1η Φάση Έργου
1.  Απόκτηση και μελέτη του παραδοτέου του 

έργου:  «Ανάπτυξη και Λειτουργία 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τουριστικού Τομέα:  
Δορυφόρος Λογαριασμός (Δ.Λ.Τ.) και  
Παρατηρητήριο Τουρισμού» 

2. Απόκτηση και αξιολόγηση της Βάσης Δεδομένων 
του έργου της Καταγραφής των καταλυμάτων 
των περιφερειών της χώρας, αρχής γεννωμένης 
από την Περιφέρεια Κρήτης



1η Φάση Έργου

3. Απόκτηση  και χρησιμοποίηση  της Βάσης Δεδομένων 
των καταλυμάτων της χώρας με βάση τα στοιχεία  του 
ΞΕΕ

4. Απόκτηση της Βάσης Δεδομένων όλων των τύπων και 
μορφών των καταλυμάτων και των τουριστικών 
επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία του ΕΟΤ (ΜΗΤΕ)

5. Επίσημη συνεργασία με φορείς που άπτονται 
διαφόρων εκφάνσεων τουΕλληνικού Τουρισμού και 
συνακόλουθα του τουρισμού στον Δήμο



2η Φάση Έργου

1. Αξιολόγηση  διαφόρων μελετών για τις 
ανάγκες του έργου

2. Συνεργασίες με συναφείς με το τουρισμό 
φορείς και αρχές, όπως  π.χ. το Γραφείο 
Συμφωνίας - Συνεργασίας με το ΚΕΠΕ



2η Φάση Έργου

Εξαγωγή πρώτων προσεγγίσεων και αποτελεσμάτων:

1.Πρώτη προσέγγιση κλαδικής δομής Δήμου Χερσονήσου ανά 
Δημοτική Ενότητα & Π.Ε. Ηρακλείου. 

2.Τουριστικά Χαρακτηριστικές Δραστηριότητες (είδος & πλήθος 
επιχειρήσεων) και αντίστοιχη τουριστικά προσανατολισμένη 
τουριστική δομή. 

3.Συγκριτική αντιστοίχιση της παραγωγικής δομής Δήμου 
Χερσονήσου με Π.Ε. Ηρακλείου. 

4.Αφίξεις & διανυκτερεύσεις σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας για 
την περίοδο 2005-2009 έως και 2013 (αναλυτικά στοιχεία για 
65 εθνικότητες με αξιοποίηση στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) ως βάση για 
την περεταίρω διερεύνηση των δεικτών τουριστικής 
κατανάλωσης



3η Φάση Έργου

• Έρευνα Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων
– Κατά κεφαλήν δείκτες ημερήσιας κατανάλωσης και συνολικές 

ζητούμενες ποσότητες για Δήμο & Περιφέρεια 

• 330 προϊόντα πρωινού (οριστικό)

• Περίπου 2000 διατροφικά προϊόντα  και πολλά  άλλα γενικότερα  

καταναλωτικά και όχι μόνον 

– Δείκτες κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρικής, πετρελαίου, υγραερίου) 
και ύδατος ανά δωμάτιο / κλίνη / διανυκτέρευση στα ξενοδοχειακά 
καταλύματα του Δήμου

– Ανάλυση αγορών και οργανικών εξόδων και εκτιμώμενη συνολική 
εισφορά στην οικονομία επί συγκεκριμένων προϊόντων

– Ανάλυση διανυκτερεύσεων ανά μήνα και μορφή πακέτου



3η Φάση Έργου

• Έρευνα Υπηρεσιών Εστιατορίων
– Μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη και μεταβολές της

– Μεταβολές τζίρου (2013, 2012, 2009)

– Λειτουργικά χαρακτηριστικά (Μ.Ο. χωρητικότητας, εποχικότητα 
λειτουργίας)

– Κύριες εθνικότητες

– Εκτιμήσεις προβλέψεις



3η Φάση Έργου

• Έρευνα Λιανικού Εμπορίου (7 επιλεγμένοι 
κλάδοι)
– Μέση τουριστική δαπάνη αγοράς (μέση αξία απόδειξης) και 

μεταβολές της (2013-2012)

– Κατά κεφαλήν δείκτες κατανάλωσης ανά άφιξη και συνολικές 
ζητούμενες ποσότητες για Δήμο 

– Γεωγραφική προέλευση προϊόντων

– Βαθμός εξάρτησης καταστημάτων λιανικού εμπορίου από τουρισμό

– Εποχικότητα λειτουργίας

– Συχνότητα αγορών

– Εκτιμήσεις προβλέψεις



3η Φάση Έργου

• Έρευνα Βιοτεχνικής Παραγωγής
– Βαθμός στήριξης  της τουριστικής ζήτησης

– Ενδιάμεση ανάλωση

– Μέσο μέγεθος ετήσιας παραγωγής

– Μερίδιο αγοράς σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας

– Εκτιμήσεις προβλέψεις

Συγκριτική διερεύνηση μεταξύ Έρευνας Λιανικού Εμπορίου & 
Βιοτεχνικής Παραγωγής για βαθμό σύνδεσης τοπικής παραγωγής 
με τουριστική κατανάλωση στον δήμο



Τα  επόμενα  βήματα !!!

• Ένα Κέντρο Τεκμηρίωσης του Τουρισμού στη 
Χερσόνησο και στη Κρήτη !!

• Ένα Γραφείο παρακολούθησης του Τουρισμού 
στη Χερσόνησο και στη Κρήτη !!

• Ένα από τα γνωστά  «Παρατηρητήρια» !!

• Κάτι όμως, για να μη επαναληφθεί το γνωστό 
ότι «μετά την ολοκλήρωση μιας  μελέτης η 
συνήθης κατάληξη είναι το ράφι και η λήθη» 
που τόσο έχει ………   



Αντί για τέλος

• Εμείς από τη μεριά μας θα προσπαθήσουμε να 
αποτυπώσουμε την όλη αυτή διαδικασία και 
συμβολή της απόφασης του Δήμου στη 
βιβλιογραφική μνήμη και επιστημονική 
κοινότητα, καλώντας σας σύντομα, να 
παρακολουθήσουμε μαζί ορισμένες από τις 
πλευρές του ελληνικού τουρισμού που λίγοι 
γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι κατανοούν.

• Σας ευχαριστούμε 
Γεράσιμος   Ζαχαράτος


