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Περίληψη 

 

 

 

Η επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Περιφέρεια Κρήτης είναι ένα φλέγον ζήτημα 
που απασχολεί όλη την τουριστική επιχειρηματική κοινότητα εδώ και αρκετές δεκαετίες. 
Η παρούσα εργασία λοιπόν αναζητά μέσα από το οπτικό πρίσμα των επαγγελματιών 
του χώρου, τους τρόπους επίτευξης της βιώσιμης επέκτασης και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής. 

Ως μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια για τη συλλογή των 
στοιχείων. Οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ερωτήματα όπως αν θεωρούν εφικτή την 
επέκταση της τουριστικής περιόδου, σε ποιο κοινό θα πρέπει να γίνει στόχευση, στην 
αναπροσαρμογή στρατηγικής διοίκησης και τιμολογιακής πολιτικής, στη διαφήμιση 
ξενοδοχείων, αξιοθέατων και υποστηρικτικών επιχειρήσεων, στην προσθήκη 
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ιδιωτικών και κρατικών, στην αναβάθμιση 
μεταφορών και υποδομών αυτών, ξενοδοχείων και υποστηρικτικών επιχειρήσεων, 
στην εκπαίδευση προσωπικού και τροφοδοσία, στην πρωτοβουλία Περιφέρειας, 
κράτους και αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, στη δημιουργία Cluster για το συντονισμό 
των δράσεων και στη γνώση του όρου Cluster. 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από ερωτηματολόγια, αναλύθηκαν με Ms Excel 365 και 
παρουσιάστηκαν σε πίτες και διαγράμματα. 

Εν κατακλείδι υπάρχει διάθεση και θέληση  από τους επαγγελματίες του χώρου για την 
προσπάθεια της επέκτασης της τουριστικής περιόδου στην Περιφέρεια Κρήτης, 
κρίνοντας απαραίτητη την αναβάθμιση της διοίκησης, των υποδομών, της οργάνωσης, 
των υποστηρικτικών επιχειρήσεων και το συντονισμό των δράσεων, μέσω ενός Cluster 
και δημοσιών φορέων. 

 

Λέξεις κλειδιά 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, υποστηρικτικές επιχειρήσεις, υποστηρικτικές υποδομές, 
cluster  
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Abstract 

 

 

 

The expansion of the tourist season in the region of Crete is a burning issue that has 
occupied the entire tourism business community for several decades, so this research 
seeks through the perspective of professionals in the field the ways to achieve 
sustainable expansion and the difficulties it faces up to these days. 

Structured questionnaires were used as a methodology for data collection. 
Respondents answered questions such as whether they consider it possible to extend 
the tourist season, which audience should be targeted, the adjustment of management 
and pricing policy, the advertising of hotels, attractions and support companies, the 
addition of private and public facilities and activities. in upgrading their transport and 
infrastructure, hotels and support companies, in staff training and supplying, in the 
regional, state initiative and change of legislative framework, in the creation of a Cluster 
for the coordination of actions, in the knowledge of the term Cluster. 

Data were collected from questionnaires and analyzed with Ms Excel 365. In addition, 
they were presented in pies and charts. 

In conclusion, there is a willingness and will of the professionals for the effort to extend 
the tourist season in the region of Crete, deeming it necessary to upgrade the 
administration, infrastructure, organization, support companies and coordination of 
actions through a Cluster and public bodies. 

 

Keywords 

Hotel companies, support companies, support infrastructure, cluster 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

 

 

 

Η εποχικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης είναι ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί εδώ 
και αρκετές δεκαετίες, τόσο την επιστημονική κοινότητα, όσο και τους επαγγελματίες 
του κλάδου. Μη γνωρίζοντας λοιπόν τις πραγματικές αιτίες της δυσκολίας επέκτασης 
της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους θέτονται εύλογα ερωτήματα 
όπως, φταίει το ξενοδοχειακό προϊόν, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι υποστηρικτικές 
υποδομές ή η έλλειψή συνεργατικού συνεταιρισμού.   

Εξάλλου, ο τουρισμός στην Κρήτη αποτελεί ένα από τα ζωτικά οικονομικά στοιχεία 
ευημερίας του νησιού, με αποτέλεσμα η επιτυχής επέκταση της τουριστικής περιόδου 
να ανεβάσει ακόμα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο και την ευημερία τόσο των 
κατοίκων, όσο και των επιχειρήσεων μέσω καινούριων υλικών και άυλων 
επαγγελματικών κύκλων. 

Κρίνοντας λοιπόν απαραίτητο να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, 
δημιουργήθηκε η παρούσα έρευνα. 

Αρχικά, αναλύονται διάφοροι ορισμοί του τουρισμού από Έλληνες και αλλοδαπούς 
συγγραφείς. Έπειτα, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες του 
τουρισμού, ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οι υποστηρικτικές 
επιχειρήσεις – συμπληρωματικές υπηρεσίες. 

Παρακάτω αναλύεται η έννοια της εποχικότητας και η δυνατότητα επέκτασης της 
εποχικότητας σε θεωρητικό επίπεδο και οι καινοτομίες στον τουρισμό και μετά οι 
συστάδες επιχειρήσεων (Clusters) στον τουρισμό. 

Έπειτα, παραθέτεται η εποχικότητα και η δυνατότητα επέκτασης της τουριστικής 
περιόδου στην Κρήτη, οι μορφές τουρισμού στην Κρήτη, οι υποστηρικτικές 
επιχειρήσεις στην Κρήτη, οι συμπληρωματικές υπηρεσίες στην Κρήτη. 

Τέλος, αναλύεται ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία έρευνας, ο καθορισμός ερευνητικών 
στόχων – ερωτημάτων, η ανάλυση στοιχείων έρευνας, τα αποτελέσματα έρευνας και τα 
συμπεράσματα – προτάσεις. 

 

1.1. Ορισμοί Τουρισμού 

Ο τουρισμός ως ορισμός χρησιμοποιείται και έχει επικρατήσει με την ίδια ρίζα σε όλες 
σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου (Κουτρουμπής, 1980). Προέρχεται από τη Γαλλική 
λέξη «tour», που σημαίνει περιήγηση. Η Διεθνής Ακαδημία Τουρισμού ορίζει τον 
τουρισμό ως το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και οι δραστηριότητες που 
προκύπτουν από αυτές. Η θεώρηση αυτή κρίνεται ως πολύ γενική, αφήνοντας 
αδιευκρίνιστο το είδος των δραστηριοτήτων (Κολτσιδόπουλος, 2000).  

Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση και κάποιων ακόμη ορισμών, οι οποίοι 
αναλύουν και το είδος των δραστηριοτήτων.  
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Ο Αιγινήτης (1978) ορίζει τον τουρισμό ως τη μετάβαση από χώρα σε χώρα ή από 
τόπο σε τόπο, μεμονωμένων ατόμων ή σε ομάδες, με σκοπό τη βραχεία ή μακρά, όχι 
όμως τη μόνιμη διαμονή, για λόγους εν γένει αναψυχής, αποκλειόμενης της εργασίας 
που αποφέρει άμεσο υλικό όφελος.  

Ο επίσημος ορισμός από την «Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού» (ΠΟΤ, 1981) 
θεωρείται ο τουρισμός ως μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει κάθε είδους 
μετακινήσεις, είτε διαμέσου διεθνών συνόρων (ως αλλοδαπός) είτε όχι (ως ημεδαπός), 
διάρκειας πάνω από εικοσιτέσσερις ώρες και για διάφορους λόγους, εκτός από τη 
μετανάστευση και την τακτική ημερήσια απασχόληση (Κομίλης & Βαγιονής, 1999).  

Οι Hunziker και Κraf (1942) ορίζουν τον τουρισμό ως ένα σύνολο σχέσεων και 
γεγονότων που δημιουργούνται από τη διαμονή των αλλοδαπών, εάν αυτή δεν έχει 
σαν αιτία πρόσκαιρες ή μόνιμες κερδοφόρες ενέργειες. Η πραγματοποίηση μιας 
τουριστικής μετακίνησης είναι σύνθετη έννοια επειδή υπάρχουν σχέσεις και γεγονότα 
που δημιουργούνται κατά τη διαμονή και όχι μόνο. Τα παραπάνω δε σχετίζονται μόνο 
με τη φυσική παρουσία του τουρίστα στον προορισμό του, αλλά και με ό,τι προηγήθηκε 
της εκτέλεσης του ταξιδιού. Σημασία στον ορισμό αυτό έχει η αναφορά στα 
μετακινούμενα άτομα ως αλλοδαπούς μόνο. Επίσης, τονίζεται ότι για να θεωρηθεί μία 
μετακίνηση ως τουρισμός, είναι η μη ύπαρξη οικονομικής απολαβής (Κολτσιδόπουλος, 
2000).   

Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τον ορισμό ότι ο τουρισμός είναι το σύνολο των 
σχέσεων και των φαινομένων που συνδέονται με τα ταξίδια και τη διαμονή των 
προσώπων, για τα οποία ο τόπος αυτός δεν είναι ο τόπος, ούτε της κατοικίας τους, 
αλλά ούτε και της μόνιμης εργασίας τους (Ευθυμιάτου, 1987).  

Με βάση τα παραπάνω, ο τουρισμός μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους κατηγορίες, με 
σκοπό να παρουσιαστούν πιο εξειδικευμένα οι πτυχές του τουριστικού φαινόμενου. 

 

1.2. Βασικά Χαρακτηριστικά και Κατηγορίες Τουρισμού 

Ο τουρισμός έχει πολλές μορφές έκφρασης. Τα διάφορα είδη ταξιδιού και διαμονής 
περικλείονται στο γενικό όρο, αλλά υπάρχουν και ποικίλα κίνητρα που βρίσκονται στη 
βάση της μετακίνησης, έτσι οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να φτάσουν σε διάφορους 
προορισμούς και για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες (Λαλούμης, 2015). 

Επιμέρους κατηγορίες τουρισμού (Λαλούμης, 2015):  

1. Βάσει τον αριθμό των ατόμων που ταξιδεύουν, διακρίνεται σε:  

• Ατομικό τουρισμό, όταν ταξιδεύει μόνο ένα άτομο.  

• Μικρό-ομαδικό τουρισμό, όταν ταξιδεύει μια οικογένεια, μια παρέα φίλων ή 
συγγενών.  

• Ομαδικό τουρισμό, όταν ένας αριθμός ατόμων ταξιδεύουν μαζί (συνήθως πάνω 
από δεκαπέντε άτομα). Τα άτομα αυτά συνήθως, δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ 
τους πριν από το τουριστικό ταξίδι, αν και ορισμένες φορές αποτελούν μέλη ενός 
ομίλου, μαθητές ενός σχολείου κ.λπ.  

2. Βάσει το σκοπό του ταξιδιού, διακρίνεται σε:  

• Τουρισμό ψυχικής τέρψης και ξεκούρασης από την εργασιακή κόπωση, η οποία με 
τη σειρά της υποδιαιρείται σε τουρισμό αναψυχής, δηλαδή τουρισμό ξεκούρασης 
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και ανάληψης δυνάμεων. Ψυχαγωγικό τουρισμό, δηλαδή τουρισμό που εξυπηρετεί 
στη ανάπτυξη των φυσικών και πνευματικών ικανοτήτων. Τουρισμό περιπέτειας, ο 
οποίος εξυπηρετεί τις ερευνητικές διαθέσεις του ανθρώπου και προσφέρει 
συγκινήσεις νέων εμπειριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως πραγματοποιείται σε 
οργανωμένο πλαίσιο, σε συνθήκες ελεγχόμενης επικινδυνότητας. Τουρισμό 
περιέργειας, που έχει σκοπό να προσφέρει γνώσεις στους τουρίστες και τουρισμό 
των χόμπι, όπως ο γυμνιστικός, πεζοπορικός κ.λπ.  

• Πολιτιστικό τουρισμό. Εξυπηρετεί στον εμπλουτισμό πληροφοριών και γνώσεων 
για άλλες χώρες και ικανοποιεί ταυτόχρονα την ανάγκη για ψυχαγωγία, 
συμπεριλαμβάνοντας την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την 
επίσκεψη χώρων φυσικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικών ανασκαφών κ.λπ.  

• Θεραπευτικό τουρισμό (τουρισμό υγείας), ο οποίος καλύπτει την ανάγκη για 
ιατρική περίθαλψη σε άλλες χώρες ή περιοχές, που διαθέτουν κάποιες 
θεραπευτικές υπηρεσίες, π.χ. ιαματικές πηγές, λουτρά με λάσπη, μεταλλικό νερό 
με ειδικές θεραπευτικές ιδιότητες, θεραπεία με ζεστή άμμο κ.ά. Αυτό το είδος 
τουρισμού απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες, όπως καθαριότητα, ησυχία και 
επαρκές βιοτικό επίπεδο και δέχονται επίσης χώρες και περιοχές με αναπτυγμένη 
ιατρική τεχνολογία.  

• Αθλητικό τουρισμό, που ικανοποιεί χόμπι όπως ψάρεμα, κυνήγι ζώων, καταδύσεις, 
σκι, αθλητικές εκδρομές, ορειβασία κ.ά.  

• Επαγγελματικό τουρισμό, ο οποίος διακρίνεται στο συνεδριακό τουρισμό, που 
περιλαμβάνει επιστημονικές, επαγγελματικές και πολιτικές διασκέψεις. Απαιτεί την 
ύπαρξη συνεδριακών ευκολιών και ικανοποίηση άλλων σημαντικών παραγόντων, 
όπως κατάλληλη γεωγραφική θέση, προσπελασιμότητα, καλό κλίμα κ.ά. Οι 
συμμετέχοντες σε συνέδρια ζητούν συχνά επιπλέον τουριστικές υπηρεσίες, όπως 
περιηγήσεις σε αξιοθέατα, εκδρομές, αγορά ενθυμημάτων κ.λπ. Τουρισμό 
εκθέσεων, φοιτητικό τουρισμό και τουρισμό επαγγελματικών αποστολών, όπως 
εμπορικών αντιπροσώπων και στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

3. Βάσει τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα, διακρίνεται σε τουρισμό εδάφους, ο 
οποίος πραγματοποιείται με λεωφορεία, ιδιωτικά αυτοκίνητα, τρένα κ.λπ. Τουρισμό 
ποταμών και θαλάσσης, ο οποίος πραγματοποιείται με ιδιωτικά ή μισθωμένα γιοτ, 
με κρουαζιερόπλοια ή πλοία που εκτελούν δρομολόγια. Αεροπορικό τουρισμό, ο 
οποίος πραγματοποιείται με δρομολογημένα ή μισθωμένα αεροπλάνα.  

4. Βάσει τη γεωγραφική τοποθεσία του τουριστικού προορισμού, διακρίνεται σε εθνικό 
ή εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος αφορά την τουριστική μετακίνηση πολιτών μέσα 
στη χώρα τους. Περιφερειακό τουρισμό, που αφορά τουριστική μετακίνηση μεταξύ 
γειτονικών χωρών, οι οποίες αποτελούν μια ευρύτερη τουριστική περιοχή (π.χ. 
τουριστική κίνηση μεταξύ χωρών της Δυτικής Ευρώπης) ή μεταξύ πολλών περιοχών 
της ίδιας χώρας. Διεθνή τουρισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τουριστική κίνηση μεταξύ 
διαφορετικών και μακρινών χωρών του κόσμου.  

5. Βάσει την ηλικία (η οποία διαφοροποιεί τις ανάγκες και τις συνήθειες), διακρίνεται σε 
τουρισμό παιδιών, νεανικό τουρισμό, τουρισμό ενηλίκων και τουρισμό υπερηλίκων.  

6. Βάσει το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό, διακρίνεται σε ανδρικό τουρισμό, 
γυναικείο τουρισμό και τουρισμό ομοφυλόφιλων.  

7. Βάσει το κόστος του ταξιδιού, ο τουρισμός διακρίνεται σε τουρισμό πολυτελείας, 
τουρισμό μεσαίας τάξης και τουρισμό σακιδίου.  

8. Βάσει το φορέα που καλύπτει το κόστος του τουριστικού ταξιδιού, ο τουρισμός 
διακρίνεται σε ιδιωτικό τουρισμό, στον οποίο το κόστος της μετακίνησης καλύπτεται 
από τον τουρίστα. Κοινωνικό τουρισμό, στον οποίο το κόστος της μετακίνησης 
επιδοτείται από την πολιτεία, στην προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου 
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οικονομικά ασθενών τάξεων και τουρισμό κινήτρων, ο οποίος αφορά τουριστικά 
ταξίδια που προσφέρουν μεγάλες επιχειρήσεις στο προσωπικό τους ως κίνητρο για 
αύξηση της αποδοτικότητας.  

9. Βάσει το χρόνο κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος, διακρίνεται σε καλοκαιρινό 
τουρισμό και χειμερινό τουρισμό.  

10. Βάσει την οικογενειακή κατάσταση των τουριστών, διακρίνεται σε οικογενειακό 
τουρισμό, τουρισμό ζευγαριών και τουρισμό για μόνους.  

Ο τουρισμός μπορεί να δεχτεί πολλούς ακόμη τύπους υποδιαιρέσεων, όπως ανάλογα 
με την ιδιοκτησία των καταλυμάτων ή με τον τρόπο πληρωμής του τουριστικού 
προϊόντος. 

Ο σκοπός ενός ταξιδιού κρύβει πίσω του το κυριότερο κίνητρο, το οποίο μπορεί να 
είναι η αναψυχή και η ψυχαγωγία, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ή κάποιο άλλο.  

Οι ταξιδιώτες μπορεί να είναι τουρίστες, εκδρομείς ή επισκέπτες και να 
συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές μετρήσεις, ή να μη συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτές, όπως είναι στην περίπτωση προσφύγων, μεταναστών και άλλων κατηγοριών 
ταξιδιωτών που αναφέρονται στο σχήμα 1.1. (Cooper, Fletcher, Gilbert και Wanhill, 
1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1. Κατηγορίες ταξιδιωτών 

Πηγή: Cooper, Fletcher, Gilbert και Wanhill, (1993) 
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1.3. Ειδικές & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

Η εποχή του μαζικού τουρισμού πάσχει από “υπερκόπωση”. Κουρασμένοι τουρίστες, 
αποχρωματισμένα τοπία, μονότονες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, απώλεια των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων, όλα αυτά έχουν διασκευάσει το νόημα των σύγχρονων διακοπών. Από 
αναζήτηση χαράς και ξεκούρασης έχουν καταλήξει να είναι μια τυπική διαδικασία 
επαναφόρτισης ενέργειας, απαραίτητης για να μπορέσει ο οργανισμός να ανταπεξέλθει 
στο άγχος. 

Για την καταπολέμηση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο 
τουρισμός σε πολλές χώρες υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, μεταξύ των οποίων 
και το πρόβλημα της εποχικότητας, οι πολιτικές εξουσίες και ειδικότερα οι αρμόδιοι του 
τουρισμού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αναπτύσσουν διάφορες εναλλακτικές 
μορφές, οι οποίες κάτω από προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν διέξοδο στα αδιέξοδά 
τους (Τσάρτας Π., 1996). 

Για τους παραπάνω λόγους “πλάστηκε” και κωδικοποιήθηκε ο όρος “εναλλακτικός 
τουρισμός”, ο οποίος διακρίνεται σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές. Εννοιολογικά, οι 
“ειδικές μορφές” τουρισμού προσδιορίζονται από τα επιμέρους ειδικά κίνητρα που 
ωθούν τα άτομα στην τουριστική μετακίνηση, ενώ οι “εναλλακτικές μορφές” τουρισμού, 
οι οποίες αποτελούν τμήμα των ειδικών μορφών, ερμηνεύονται από τα κίνητρα των 
ατόμων που σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού και τον 
προσανατολισμό της τουριστικής κατανάλωσης σε περιβαλλοντικά προϊόντα 
(Βαρβαρέσος, 2000). 

Η διαφοροποίηση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού από το μαζικό 
τουρισμό έγκειται κατά πρώτον στην τμηματοποίηση που επιτυγχάνεται σε όρους 
ζήτησης και σε όρους προσφοράς. Η τμηματοποίηση της τουριστικής προσφοράς 
οδηγεί με τη σειρά της στη διαφοροποίηση των τύπων ανάπτυξης που ακολουθούν οι 
τουριστικές περιοχές. Ένα δεύτερο ζήτημα, στο οποίο οι ειδικές μορφές τουρισμού 
διαφοροποιούνται από το μαζικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, είναι η δυνατότητα 
που έχουν να εντάσσονται στην τοπική κοινωνική, παραγωγική και περιβαλλοντική 
δομή, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη μοντέλων ήπιου και αειφορικού 
τουρισμού (Weaver D. & Lawton L., 2002). Με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές, ο 
τουρισμός αποκτά ξανά ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και επικοινωνιακό νόημα. Η 
έμφαση πλέον δε δίνεται στο “ταξίδι - φυγή”, αλλά στο “ταξίδι - νόημα”. Στις ειδικές και 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η σημασία του ταξιδιού επαναπροσδιορίζεται στα 
πλαίσια των σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών, όπου επικοινωνία, πολιτισμός και 
περιβάλλον αναδεικνύονται σε αξίες κοινές για όλες τις κοινωνίες.  

Οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναφέρονται και ως Τουρισμός Ειδικών 
Ενδιαφερόντων (Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., 2010) όπου αποτελεί την 
ευρύτερη ομάδα, στην οποία περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα προϊόντα που 
χαρακτηριστικό τους είναι η ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου. Σημαντικό τμήμα αυτής της 
ομάδας αποτελούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες αφενός διαθέτουν ένα 
ειδικό κίνητρο και αφετέρου μία σειρά άλλων χαρακτηριστικών που συνδέονται με τον 
τρόπο οργάνωσης και την επιζητούμενη ταξιδιωτική εμπειρία, γεγονός που 
διαφοροποιεί σε σημαντικό βαθμό από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Διεθνώς 
χρησιμοποιείται ως όρος για τα προϊόντα αυτά το Special Interest Tourism.  
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Πίνακας 1.1. Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., 2010, σελ. 82-83 

 

1.4. Υποστηρικτικές Επιχειρήσεις – Συμπληρωματικές Υπηρεσίες 

Τουριστικές επιχειρήσεις ονομάζονται εκείνες οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν 
τουρίστες κατά κύριο λόγο. Αποτελούν οικονομικές μονάδες, οι οποίες παράγουν και 
εκμεταλλεύονται τουριστικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από προϊόντα άλλων κλάδων (Καλφιώτης, Σ., 
1974). Έτσι, οι τουριστικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στη 
λειτουργία τους από αυτές άλλων κλάδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απόλυτα 
διαφορετικές.  

Οι τουριστικές επιχειρήσεις διαιρούνται ανάλογα με το μέγεθός τους σε μεγάλες, 
μεσαίες και μικρές. Μπορούν επίσης να χωριστούν σε αμιγείς και σε μικτού χαρακτήρα. 
(Λαλούμης, Δ., 2015). Αμιγείς είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν 
αποκλειστικά τουρίστες. Τέτοιες είναι για παράδειγμα τα χιλιάδες παραθαλάσσια 
ξενοδοχεία αναψυχής, τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τουρίστες και βρίσκονται 
εκτός πόλης.  Μικτού χαρακτήρα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτός από τουρίστες 
εξυπηρετούν και άλλες ομάδες πελατών, όπως επαγγελματίες, κατοίκους της περιοχής 
κ.λπ.  

Επίσης οι τουριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται, ανάλογα με το αντικείμενο δράσης 
τους, στις παρακάτω κατηγορίες (Λαλούμης, Δ., 2015):  
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• Καταλύματα, όπως ξενοδοχεία, μοτέλ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα, κ.λπ.  

• Τουριστικά πρακτορεία εσωτερικού τουρισμού, γενικού τουρισμού και διαδικτυακά 
γραφεία.  

• Μεταφορικές επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, 
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών, 
αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια κ.λπ.  

• Επισιτιστικές επιχειρήσεις και κέντρα διασκέδασης, όπως εστιατόρια, μπαρ, 
καφετέριες και νυχτερινά κέντρα.  

• Διαφόρων τύπων επιχειρήσεις άμεσης ή έμμεσης εξυπηρέτησης τουριστών, όπως 
επιχειρήσεις φύλαξης αποσκευών κοντά σε λιμάνια, επιχειρήσεις πώλησης 
αναμνηστικών δώρων, καζίνα,  επιχειρήσεις υγείας, μουσικές και χορευτικές 
ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν τα καλλιτεχνικά τους παραδοσιακά προϊόντα 
στους τουρίστες της περιοχής, θαλάσσιες εξέδρες, οι οποίες ενοικιάζουν τον 
αθλητικό εξοπλισμό τους, επιχειρήσεις με νεροτσουλήθρες κ.λπ.  

Πέρα από τις τουριστικές επιχειρήσεις, στον τουριστικό κλάδο υπάρχει ένα σύνολο 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εξυπηρετούν έμμεσα τους τουρίστες. Τις 
επιχειρήσεις αυτές τις ονομάζουμε παρά-τουριστικές επιχειρήσεις. Όπως είναι για 
παράδειγμα οι επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής παγοκύβων σε τουριστικά κέντρα 
και καταστήματα, επιχειρήσεις που εφοδιάζουν τουριστικά καταστήματα, βιοτεχνίες 
παραγωγής παραδοσιακών και λοιπών αναμνηστικών αντικειμένων που αγοράζουν οι 
τουρίστες. Σ’ αυτές τις επιχειρήσεις ανήκουν και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως 
η επιχείρηση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η κατά τόπους επιχείρηση παροχής 
νερού, τα νοσοκομεία κ.λπ. Η σημασία των παρά-τουριστικών επιχειρήσεων στο 
τουριστικό προϊόν είναι σημαντική. Οι τουριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται επίσης σε 
απλής και σύνθετης δραστηριότητας: Απλής δραστηριότητας είναι οι επιχειρήσεις που 
προσφέρουν ένα μόνο είδος τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα εστιατόρια, 
τα μπαρ, τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ. Σύνθετης δραστηριότητας είναι οι 
επιχειρήσεις που διαθέτουν δύο ή περισσότερους κλάδους προσφοράς τουριστικών 
προϊόντων, όπως είναι τα ξενοδοχεία και τα πρακτορεία γενικού τουρισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εποχικότητα – Καινοτομίες – Clusters 

στον Τουρισμό 

 

 

 

2.1. Έννοια Εποχικότητας 

Η εποχικότητα είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο φαινόμενο παγκόσμιου 
τουρισμού (BarOn, 1975; Baum & Hagan, 1997; Baum & Lundtorp, 2001). Γενικά, 
δείχνει διακυμάνσεις ζήτησης ή προσφοράς στον τουριστικό κλάδο, που προκαλούνται 
από την προσωρινή μετακίνηση ανθρώπων εξαιτίας των διαφορετικών κλιματολογικών 
συνθηκών, οι αργίες και οι σχολικές διακοπές (BarOn, 1972; Allcock, 1989; Cooper et 
al., 2005). Όσον αφορά τους φυσικούς παράγοντες, η προσωρινή μετακίνηση 
πραγματοποιείται επειδή κάθε χώρα έχει διαφορετικά κλιματολογικά μοτίβα (BarOn, 
1973). Το κλίμα ενεργεί ως παράγοντας έλξης στην περιοχή υποδοχής, που προκύπτει 
σε σχέση με μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα την ανισότητα ή την 
διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους. Οι Baum και Lundtrop (2001) τονίζουν ότι ο  
τουρισμός είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας,  
εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τις εποχιακές αλλαγές, στις κλιματολογικές 
συνθήκες, στις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και στην ανθρώπινη συμπεριφορά 
και την κοινωνία γενικά. Οι περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί χαρακτηρίζονται με 
διακυμάνσεις στις τουριστικές δραστηριότητες καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους (BarOn, 
1973; Yacoumis, 1980; Higham και Hinch, 2002; Jang 2004), όπου αυτές οι 
διακυμάνσεις έχουν ένα συστηματικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Έτσι, η τουριστική 
ζήτηση δεν μπορεί να κατανέμεται ομαλά σ’ ολόκληρο το χρόνο. Ως αποτέλεσμα 
τέτοιων διακυμάνσεων, οι περισσότεροι προορισμοί να υποφέρουν από τουρισμό σε 
περιόδους αιχμής, περιόδους χαμηλής κίνησης και περιόδους απραξίας. Αυτό είναι 
επιζήμιο για τη χώρα που δέχεται τον τουρισμό και δημιουργεί τεράστια προβλήματα 
στις τουριστικές επιχειρήσεις, εκτός και αν ο εσωτερικός τουρισμός είναι αρκετά 
αναπτυγμένος για να συμπληρώσει τις αδρανείς περιόδους. 

 

2.2. Δυνατότητα επέκτασης της εποχικότητας σε θεωρητικό 

επίπεδο   

Η εποχικότητα έχει θεωρηθεί σοβαρό πρόβλημα για την τουριστική βιομηχανία και έχει 
θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δημιουργία πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η 
βιομηχανία ως προβλήματα στην απόκτηση πρόσβασης στο κεφάλαιο, στην απόκτηση 
και διατήρηση προσωπικού πλήρης απασχόλησης, για χαμηλές αποδόσεις από 
επενδύσεις που προκαλούν υψηλό κίνδυνο σε πράξεις και για προβλήματα που 
σχετίζονται με την αιχμή και την υπερβολική χρήση εγκαταστάσεων (Butler, 2001). Από 
την άλλη μεριά, επίσης κατηγορήθηκε για την υπό-αξιοποίηση αυτών των πόρων και 
εγκαταστάσεων, συχνά εμποδίζουν την υποδοχή του τουρισμού ως βιώσιμη οικονομική 
δραστηριότητα σε πολλές περιοχές. Ως εκ τούτου, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 
τόσο από το δημόσιο, όσο και από το τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μειωθεί η 
εποχικότητα στις περιοχές προορισμού. 
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Κατά τον Allcock (1989), ο οποίος όρισε την εποχικότητα του τουρισμού ως την τάση 
του τουρίστα να τείνει να συγκεντρώνεται σε σχετικά μικρές περιόδους του έτους, η 
μεγαλύτερη πτυχή της εποχικότητας είναι ότι περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των 
τουριστικών ροών σε σχετικά σύντομες περιόδους του έτους. Αυτή η ετήσια υψηλή 
ζήτηση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια λίγων φορτωμένων 
εβδομάδων ή μηνών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αναποτελεσματικότητα στον κλάδο 
και είναι ένα μεγάλο βάρος για τους φυσικούς και κοινωνικούς πόρους της περιοχής 
προορισμού και ως εκ τούτου ένας σημαντικός συντελεστής στο πρόβλημα της 
φέρουσας χωρητικότητας (Mitchell και Murphy, 1991). Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
ότι η έννοια της εποχικότητας του τουρισμού είναι σε μεγάλο βαθμό ένα προσωρινό και 
χωρικό ζήτημα, που σημαίνει ότι ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν μια υπερβολική 
χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων που καταλαμβάνονται μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα.   

Έτσι, το πρόβλημα της τουριστικής εποχικότητας είναι πραγματικό και γίνεται όλο και 
πιο περίπλοκο. Η αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού προϋποθέτει 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση από όλα τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα για να 
υπάρξει δυνατότητα επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Σε παράκτιους 
καλοκαιρινούς προορισμούς, οι κλιματολογικές και θεσμικές αιτίες θεωρούνται ως ο 
κύριος μοχλός της εποχιακής συγκέντρωσης. 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επηρεάσει την εποχικότητα του φυσιολατρικού 
τουρισμού (Butler and Mao, 1997), καθώς και η γήρανση του πληθυσμού θα αλλάξει 
την εποχικότητα του τουρισμού επειδή ο ηλικιωμένος πληθυσμός είναι λιγότερο 
περιορισμένος σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους για τις διακοπές του. Τα εποχιακά 
μοτίβα θα αλλάξουν σημαντικά. Οι Lundtorp et al. (1999) επισημαίνουν ότι έχει γίνει 
μικρή έρευνα για το ποιο είναι πιο σημαντικό, η επιθυμία να ταξιδεύουν σε 
συγκεκριμένες περιόδους του έτους ή οι περιορισμοί. Αυτή η ερώτηση πρέπει να είναι 
αντικείμενο εξέτασης. Περαιτέρω έρευνα για τις πραγματικές αιτίες της εποχικότητας 
απαιτείται σε συγκεκριμένους προορισμούς. Το κοινό σχήμα εντοπισμένων αιτιών δεν 
επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η έρευνα πρέπει να σχετίζεται με 
τον τύπο προορισμού και τη μορφή του τουρισμού. Η εστίαση πρέπει να δοθεί στους 
παράγοντες ζήτησης που ωθούν και κινητοποιούν τη ζήτηση να συμπεριφέρεται 
εποχιακά, αλλά και από την πλευρά της προσφοράς προμηθειών, εντοπίζουν 
περιορισμούς που προκαλούν την εποχιακή ελκυστικότητα. 

 

2.3. Καινοτομίες στο τουρισμό 

Η οικονομική έννοια της καινοτομίας εισήχθη από τον Schumpeter το 1934 και 
περιγράφει την καινοτομία ως ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών, νέων 
αγορών και νέων πηγών πρώτων υλών, δηλαδή να διαμορφωθεί εκ νέου η 
βιομηχανική οργάνωση. Ο Schumpeter εισάγει στα οικονομικά την έννοια της 
δημιουργικής καταστροφής ως πηγή ενός νέου οικονομικού κύκλου και συνδέει την 
καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη. Ο ρόλος της καινοτομίας στην οικονομική 
ανάπτυξη τράβηξε την προσοχή άλλων συγγραφέων σε αυτόν τον τομέα (Nelson και 
Winter, 1982). Επιπλέον, η βιβλιογραφία επισημαίνει διαφορετικές προσεγγίσεις που 
ασχολούνται με τα οικονομικά της βιομηχανικής καινοτομίας (Freeman, 1991), έρευνα, 
ανάπτυξη και καινοτομία (Arrow, 1962), διαφορές μεταξύ των βιομηχανιών (Pavitt, 
1984) και ο ρόλος, διαδραματίζονται οι ικανότητες σε επίπεδο επιχειρήσεων στην 
καινοτομία και τη μάθηση (Cohen και Levinthal 1989, 1990). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2004) χαρακτήρισε την καινοτομία ως την ανανέωση και διεύρυνση γκάμας 
προϊόντων και υπηρεσιών και των σχετικών αγορών, την καθιέρωση νέων μεθόδων 
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παραγωγής, προμήθεια και διανομή, την εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση, την 
οργάνωση, τις συνθήκες εργασίας και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. 

Η μελέτη της καινοτομίας στον τουρισμό βρίσκεται στα σπάργανα. Ο ορισμός ενός 
τουριστικού προϊόντος ως συνδυασμός πολλών στοιχείων έχει περιπλέξει εμπειρικές 
μελέτες. Στην πραγματικότητα, τα τουριστικά προϊόντα μπορούν να περιλαμβάνουν 
απτά και / ή άυλα στοιχεία. Για παράδειγμα, ένας προορισμός μπορεί να προσδιοριστεί 
από πολλούς προμηθευτές, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, εταιρείες ψυχαγωγίας, 
εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικοί οδηγοί κ.λπ. Επιπλέον, ο τουρισμός δεν 
είναι μόνο για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών. Αρκετά άυλα χαρακτηριστικά 
ενσωματώνονται στους ανθρώπους ως άτομα. Τα κοινωνιολογικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσμού και η συμπεριφορά των τουριστών μπορούν 
να επηρεάσουν την τουριστική εμπειρία. Ο Weiermair (2006) όρισε το τουριστικό 
προϊόν ως εμπειρία. Άλλες δυσκολίες συνδέονται με τα χαρακτηριστικά ενός 
τουριστικού προϊόντος, όπως ταυτόχρονα παραγωγή και κατανάλωση (Weiermair 
2006). Ένα υψηλό επίπεδο ετερογένειας είναι χαρακτηριστικό του τουριστικού τομέα. 
Διεθνή ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ δεν μπορούν να συγκριθούν με οικογενειακά 
καταλύματα ή μικρά εστιατόρια. Ορισμένες μελέτες για την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα βρίσκουν ότι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είχαν χαμηλότερο 
ποσοστό επιβίωσης και ότι δεδομένου ότι είναι συνηθισμένες βιομηχανίες με πολύ 
χαμηλό φράγμα εισόδου, είναι εύκολο για τους ανθρώπους να δημιουργήσουν μία νέα 
εταιρεία σε μία μη καινοτόμο βάση (Sundbo and Gallouj, 1999). 

Ο τουριστικός τομέας έχει πρόσφατα επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. Τρεις 
μπορούν να αναγνωριστούν και περιλαμβάνονται στη μελέτη της καινοτομίας στον 
τουρισμό: 

• Πρώτον, η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στην απορρύθμιση και στον 
ανταγωνισμό στον τουριστικό τομέα (Weiermair, 2006). Σήμερα, ο αριθμός των 
τουριστών αυξάνεται και έχουν εύκολη πρόσβαση σε περισσότερες περιοχές / 
αγορές. Η τουριστική κατανάλωση έχει αυξηθεί και ο τομέας έχει επεκταθεί σε νέες 
οικονομίες. Ενόψει αυτού, οι επιχειρήσεις και ο τουριστικός προορισμός έπρεπε να 
προσαρμοστούν σε μία νέα πραγματικότητα και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη 
βελτίωση ή διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. 
 

• Δεύτερον, το τουριστικό προφίλ έχει αλλάξει. Οι τουρίστες έχουν γίνει πιο έμπειροι 
και ενημερωμένοι. Η ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) έχει 
διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες και αυξάνουν τη ζήτηση για 
εναλλακτικές και άλλα πιο εξελιγμένα προϊόντα. Οι τουρίστες είναι πλέον πιο 
ανεξάρτητοι και μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους τις δικές τους διακοπές. 

 

• Τρίτον, η βιωσιμότητα είναι απαραίτητη για την απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να διοικούν σύμφωνα με τις 
τρεις βασικές διαστάσεις: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.  

Επομένως, η παγκοσμιοποίηση, η έμπειρη ζήτηση και η βιωσιμότητα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, όταν προγραμματίζεται η στρατηγική μιας εταιρείας για να αποκτήσει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
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2.4. Συστάδες επιχειρήσεων (Clusters) στο τουρισμό 

Το τουριστικό cluster μπορεί να οριστεί, όπως στα λόγια του Kachniewska (2013), ως 
«ένα ενεργό δίκτυο κατασκευαστών τουριστικών προϊόντων, που υποστηρίζουν τους 
επιχειρηματίες άλλων βιομηχανιών, τουριστικών οργανισμών, τοπικών αρχών και 
τοπικών κυβερνήσεων, επιχειρηματικών περιβαλλοντικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών 
και εξειδικευμένων εγκαταστάσεων (πανεπιστήμια, ιδρύματα κα.), που συνεργάζονται 
στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης φίρμας (εμπορικό σήμα ενός τουριστικού προϊόντος) 
και ταυτόχρονα ανταγωνίζονται μεταξύ τους όσον αφορά την ποιότητα, την καινοτομία 
και μοναδικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών». Αυτός ο ορισμός αναφέρεται στον 
πρώτο ορισμό cluster που διατυπώθηκε από τον Porter (2000). Ο Beni (2003), από 
την άλλη πλευρά, υποστηρίζει ότι «ένα τουριστικό cluster είναι μια καθορισμένη ομάδα 
τουριστικών αξιοθέατων που υπάρχουν στην περιοχή, παρέχεται από υψηλής 
ποιότητας εξοπλισμό και υπηρεσίες, πολιτικά και κοινωνιολογικά συνεπή, όπου 
συμβαίνει ένας συνδυασμός μεταξύ της αλυσίδας παραγωγής και των πολιτιστικών 
πτυχών, οργανωμένα βάσει επαγγελματικής διαχείρισης, και ως εκ τούτου, 
σχηματίζοντας ένα ενοποιημένο και ανταγωνιστικό δίκτυο οργανισμών με σημαντικό 
στρατηγικό πλεονέκτημα». Συνοψίζοντας, ένα τουριστικό cluster είναι μια ομάδα 
εταιρειών και ιδρυμάτων που συνδέονται μέσω ενός κοινού προϊόντος ή αρκετών 
τουριστικών προϊόντων. Αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν σε μια περιοχή και οι 
σχέσεις τους μπορεί να είναι κάθετες (εντός της αλυσίδας τουριστικών προϊόντων) ή 
οριζόντιες (ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων και άλλων παραγόντων μεταξύ των 
οντοτήτων που εμπλέκονται στο πλαίσιο του προϊόντος) (Siarkiewicz, et al., 2012). 

Τα τουριστικά cluster διαφέρουν από τα τυπικά βιομηχανικά clusters. Τα  βιομηχανικά 
clusters βασίζονται στην κατασκευή, ενώ στα τουριστικά clusters στην προσφορά 
υπηρεσιών, συνήθως με τη μορφή πακέτου (Staszewska, 2009). Η βασική διαφορά 
αφορά το τελικό προϊόν του cluster. Το τουριστικό προϊόν είναι ολοκληρωμένο και 
αποτελείται από πολλά διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να υπάρχουν στην αγορά 
ανεξάρτητα (Sikora, 2012). Η προσφορά ενός τουριστικού cluster είναι επομένως το 
άθροισμα των μικρότερων προσφορών. Στη βιομηχανία, η συνεργασία cluster αποτελεί 
κοινό προϊόν, τμήματα του οποίου προέρχονται από τα μέλη του cluster, δεν μπορούν 
να υπάρχουν ανεξάρτητα στην αγορά ως παραλλαγή της συνολικής μικρό-προσφοράς 
του cluster. Στον τουρισμό παρατηρείται ένα ασθενέστερο επίπεδο ταυτοποίησης με το 
cluster, το οποίο μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η τουριστική προσφορά 
παρουσιάζει ένα υψηλότερο επίπεδο ποικιλομορφίας και μεγαλύτερη δυνατότητα 
ενεργοποίησης του προϊόντος από ό,τι στην περίπτωση της βιομηχανίας (Staszewska, 
2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μορφές Τουρισμού – Υποστηρικτικές 

Επιχειρήσεις – Συμπληρωματικές Υπηρεσίες στην Κρήτη 

 

 

 

3.1. Εποχικότητα και δυνατότητα επέκτασης τουριστικής 

περιόδου στην Κρήτη 

Η εποχικότητα είναι προφανώς πιο εμφανής στους προορισμούς των νησιών, και οι 
λόγοι μπορεί να υπολογίζονται ως προβλήματα προσβασιμότητας κατά τους 
χειμερινούς μήνες, η απόσταση των νησιών από τις μεγάλες πόλεις και η εξάρτηση 
από τις τοπικές αγορές (Baum και Hagen, 1999, Andriotis, 2004), καθώς και τα κίνητρα 
των επισκεπτών να έρθουν σε αυτούς τους προορισμούς, οι οποίοι συχνά εξαρτώνται 
από τον ήλιο, την παραλία και τον καλό καιρό (Nadal et al., 2004). Ενώ, οι αγροτικές 
περιοχές συμβάλλουν σε αυτά τα προβλήματα, οι υπεράκτιες νησιωτικές περιοχές 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το εμπόδιο θαλάσσιου φράγματος. Μια νησιωτική περιοχή 
δεν έχει τις ίδιες συνθήκες με τις ηπειρωτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να 
ανταγωνιστεί με ίσους όρους, λόγω της απομονωμένης τοποθεσίας. Επομένως, η 
μεταφορά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη σύνδεση των νησιών με τον έξω 
κόσμο (Abeyratne, 1997). Ωστόσο, είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο πολύ περισσότερο 
σημαντικό και αναπόφευκτο από ένα περιστατικό που προκαλείται από την απλή 
κλιματική αλλαγή (Butler, 2014). 

Η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εποχιακή, λόγω 
της βαριάς εξάρτησης από τουριστικά προϊόντα με βάση το θέρετρο, τον ήλιο, τη 
θάλασσα και την άμμο (WTTC, 2006). Οι συνθήκες έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο 
κατά τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της συνεχόμενης αύξησης της ανταγωνιστικότητας 
στη βιομηχανία, ειδικά σε γειτονικές χώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περαιτέρω 
μειώσεις στην ήδη σύντομη περίοδο αιχμής του τουρισμού της χώρας, προκαλώντας 
επίσης αυξήσεις στη χώρα και πιο συγκεκριμένα στην εξάρτηση των νησιωτικών 
περιοχών από τον τουρισμό και την αδυναμία έναντι των αλλαγών των απαιτήσεων του 
καταναλωτή (WTTC, 2006).  

Η περιοχή του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα η Κρήτη χαρακτηρίζεται από μια 
αρκετά ήπια κλιματική κατάσταση, με πολύ χαμηλές διακυμάνσεις. Λόγω της 
γεωγραφικής του κατάστασης, το νησί έχει προστατευτεί από τις κρύες καιρικές 
συνθήκες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και έντονη ζέστη το 
καλοκαίρι. Επομένως, το κλίμα είναι απόλυτα ευχάριστο στην Κρήτη (Matzarakis και 
Nastos, 2011).  

Το νησί σημείωσε μια πολύ σημαντική αύξηση στην ανάπτυξη της τουριστικής 
βιομηχανίας κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Αναφερόμενοι στο τουριστικό κλίμα και 
την ανάλυση της τουριστικής δυναμικής που πραγματοποιήθηκε από τους  Matzarakis 
και Nastos (2011), στην Κρήτη, οι πιο κρύοι μήνες του έτους είναι ο Ιανουάριος και ο 
Φεβρουάριος με την ελάχιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 7 - 9°C στις παράκτιες 
περιοχές και 4 - 6°C στην υπόλοιπη χώρα. Σαν αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, τα ανατολικά μέρη της Κρήτης, καθώς και τα Δωδεκάνησα, είναι οι 
περιοχές με τη θερμότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. 
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Από την άλλη πλευρά, η ζεστή και ξηρή περίοδος του έτους σε αυτήν την περιοχή είναι 
μεταξύ Απρίλιο έως Σεπτέμβριο, με σχεδόν καθόλου πιθανότητες βροχοπτώσεων και 
υψηλών θερμοκρασιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι θερμότεροι μήνες 
είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να κυμαίνονται 
μεταξύ 28 - 32°C, οι οποίες στη νότια Κρήτη μπορεί να φτάσει τους 40°C, ειδικά στις 
ηπειρωτικές περιοχές. Ωστόσο, η θερμική άνεση σε αυτή την περιοχή είναι ακόμη 
ανεκτή ακόμη και σε αυτή την περίοδο, λόγω της χαμηλής υγρασίας του αέρα. Σε 
γενικές γραμμές, αυτή η ανάλυση του τουριστικού κλίματος για την Κρήτη, δείχνει ότι οι 
φυσικές προοπτικές του τουρισμού στην περιοχή είναι υψηλές, επομένως υπάρχει η 
πιθανότητα παράτασης της τουριστικής περιόδου και δεν περιορίζεται μόνο στους 
καλοκαιρινούς μήνες. Οι ήπιες περίοδοι του έτους είναι γενικά διαθέσιμες για ευεξία και 
επέκταση του πολιτιστικού τουρισμού (Matzarakis & Nastos, 2011). 

Οι κύριοι παράγοντες και στοιχεία της διαδικασίας συνεχούς ανάπτυξης του τουρισμού 
στην Κρήτη μπορούν να θεωρηθούν οι ευχάριστες κλιματολογικές συνθήκες, η 
εκπληκτική φύση και η πολιτιστική κληρονομιά (Andriotis, 2004). Σήμερα, λαμβάνοντας 
υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, ο ξένος τουρισμός έχει μετατραπεί σε πηγή 
εσόδων για το νησί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
που έχουν προκληθεί από την μαζική τουριστική ανάπτυξη και οι μη ανταποκρινόμενες 
τουριστικές στρατηγικές (Andriotis, 2004). Ο Κρητικός τουρισμός, σύμφωνα με τον 
Andriotis (2005), έχει πλέον φτάσει στο στάδιο της ωριμότητας. Όπως έχει αναφέρει η 
Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ, 2008), στην Ελλάδα οι τουριστικές 
δραστηριότητες – συμπεριλαμβανομένων τόσο των άμεσων, όσο και των έμμεσων 
δραστηριοτήτων - συμβάλλουν στο εθνικό ΑΕΠ έως και το 18,2%. Υπάρχουν περίπου 
840.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε διάφορες τουριστικές δραστηριότητες, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% του συνολικού εργατικού δυναμικού της 
χώρας, και ως εκ τούτου, ο τουρισμός είναι ο πρώτος τομέας στην οικονομία της 
Ελλάδας, με τον υψηλότερο αριθμό θέσεων εργασίας. Ενώ οι κύριες τουριστικές 
περιοχές του νησιού της Κρήτης βρίσκονται στη βόρεια ακτή, και ο υψηλότερος 
αριθμός και οι καταλληλότερες υποδομές, επίσης μπορούν να βρεθούν σε αυτήν την 
περιοχή, από την άλλη πλευρά, η νότια ακτή δε διαθέτει το ίδιο επίπεδο σε υποδομή, 
με μόνο το 10% των κρεβατιών του νησιού, να βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του νησιού. 

Γενικά, η συμβολή της Κρήτης στον τουρισμό περιλαμβάνει 10.043 μονάδες 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, με αναφερόμενο αριθμό 25.910 υπαλλήλων το 2006 
(NSSG, 2006). Ο τουρισμός έχει αναγνωριστεί ως αναπτυξιακή στρατηγική στην 
Κρήτη, λόγω του γεγονότος ότι έχει μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας εσόδων και 
υπηρεσιών σε αυτή την περιοχή, αναπτύσσοντας υποδομές και κοινωνική ευημερία 
(Andriotis, 2002b, Kousis, 1984). 

 

3.2. Μορφές τουρισμού στη Κρήτη  

Η Κρήτη έχει αξιοσημείωτους φυσικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς πόρους 
(Anagnostopoulou  et al., 1996; Andriotis, 2001). Αν και οι πόροι είναι πλούσιοι, το νησί 
προσελκύει σήμερα, σχεδόν εξ ολοκλήρου, τουρίστες που αναζητούν τoν ήλιο και τη 
θάλασσα, την διαμονή, τα αξιοθέατα και τα ψώνια (Andriotis, 2003a; Andriotis & 
Vaughan, 2003). Για παράδειγμα, ο Papanikos (2005) διαπίστωσε ότι το 2002 οι τρεις 
κύριες δραστηριότητες των επισκεπτών στην Ελλάδα ήταν το κολύμπι / ηλιοθεραπεία 
(87,6% του συνόλου), το φαγητό έξω από το κατάλυμα (75,9%) και τα ψώνια (66,1%), 
με τέταρτη κατά σειρά προτίμηση δραστηριότητας την επίσκεψη πολιτιστικών χώρων 
(62,1%). 
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Η πλειονότητα των τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη προτιμούν να μείνουν στα 
ξενοδοχεία τους για ηλιοθεραπεία ή να περπατήσουν κοντά στα ξενοδοχεία τους για 
φαγητό, ποτό και χαλάρωση και μόνο ένας μικρός αριθμός ασκεί άλλου είδους 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, όπως επίσκεψη σε μουσεία και 
αρχαιολογικές τοποθεσίες ή τις φυσικές ομορφιές του νησιού, όπως το φαράγγι της 
Σαμαριάς και το φοινικόδασος του Βάι. Όπως δήλωσε ο Andriotis (2003α) για την 
Κρήτη μόνο οι περιπετειώδεις τουρίστες είναι σε θέση να περιπλανηθούν σε μεγάλη 
απόσταση από το ξενοδοχείο τους για να βιώσουν αυτό που θεωρείται αυθεντικό. 
Λόγω της σωματικής δυσκολίας που σχετίζεται με τις ανακουφιστικές επιπτώσεις του 
κλίματος, η πλειοψηφία των τουριστών απολαμβάνουν το περπάτημα σε μικρή 
απόσταση από το κατάλυμα τους και προτιμούν να μένουν σε περιοχές, όπου θα 
συναντήσουν τα επιθυμητά καταστήματα και αξιοθέατα (Andriotis, 2003a; Weaver, 
1993).  

Το 2005, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν το νησί, 
καταγράφηκαν περισσότερες από 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και το νησί είχε 
περισσότερα από 200 χιλιάδες κρεβάτια (HNTO, 2006). Η Κρήτη θεωρείται 
οικογενειακό θέρετρο, με περίπου το 42% των συνολικών τουριστικών αφίξεων να 
αντιπροσωπεύουν οικογένειες με παιδιά, 38% ζευγάρια και 20% ελεύθερους (RITTS, 
2003). Προσελκύει κυρίως τα νεότερα τμήματα της αγοράς με το 49% που ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 18-35, 22% μεταξύ της ηλικίας των 36-45 και 21% στην ηλικιακή 
ομάδα άνω των 45 ετών (RITTS, 2003). Ο Papanikos (2005) εκτιμά ότι η μέση διάρκεια 
διαμονής στην Κρήτη είναι 12,7 ημέρες και κάθε τουρίστας ξοδεύει για ολόκληρο το 
τουριστικό πακέτο 1.306€. 

 

3.3. Υποστηρικτικές επιχειρήσεις – Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

στην Κρήτη  

Τα τουριστικά θέρετρα κατασκευάζονται συνήθως κοντά σε διεθνή αεροδρόμια ή 
λιμάνια (Theodosakis, 1994). Ως το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της περιοχής 
βρίσκεται στο Ηράκλειο, ως εκ τούτου, τα πρώτα τουριστικά θέρετρα του νησιού έχουν 
διασκορπιστεί σε αυτήν την περιοχή (Theodosakis, 1994). Ωστόσο, στην αρχή της 
τουριστικής ανάπτυξης στην Κρήτη, οι εγκαταστάσεις ήταν αρκετά περιορισμένες, 
όπως αναφέρεται από τον Basil (1964), υπήρχαν πολύ περιορισμένες ποσότητες 
κρεβατιών για τουρίστες κατά τη δεκαετία του 1960. Εκείνη την εποχή, το Ηράκλειο, ως 
η μεγαλύτερη πόλη του νησιού, είχε κατά προσέγγιση 300 κρεβάτια σε ξενοδοχεία και 
300 επιπλέον κρεβάτια σε πολυτελή κτίρια, που δεν παρείχαν περαιτέρω ή βασικές 
εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες (Basil, 1964). Μετά το 1963, το νησί έφτασε στο στάδιο 
ανάπτυξης και το πρώτο θέρετρο στο νησί, το Minos Beach Hotel, κατασκευάστηκε 
εκείνο το έτος. Μετά από αυτό, μεταξύ το 1968 και 1975, πολλά μεγάλα ξενοδοχεία 
άνοιξαν στην Κρήτη έχοντας σαν αποτέλεσμα, η ποσότητα των διαθέσιμων κρεβατιών 
να διπλασιαστούν (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήματα Κρήτης και 
Δωδεκανήσων, 1981). 

Γενικά, ο διεθνής τουρισμός στην Ελλάδα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αεροπορική 
πρόσβαση, καθώς περισσότερο από το 70% των εισερχόμενων τουριστών 
χρησιμοποιούν τις αεροπορικές για να φτάσουν στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ για την 
Κρήτη είναι πολύ σημαντική η εσωτερική μεταφορά του νησιού, αφού ο μόνος τρόπος 
για να φτάσουν στην περιοχή είναι με πλοία ή βάρκες (WTTC, 2006). 

Η κρητική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τουριστική βιομηχανία για την 
ευημερία της, κυρίως επειδή μερικοί άλλοι περιφερειακοί τομείς, ιδίως η γεωργία, το 
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εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες, σχετίζονται στενά με τον 
τουρισμό (Andriotis και Vaughan 2004; Tzouvelekas και Mattas, 1995). Για 
παράδειγμα, εκτιμάται ότι περίπου το 40% του τοπικού πληθυσμού συμμετέχει άμεσα ή 
έμμεσα σε τουριστικές δραστηριότητες (Anagnostopoulou κ.ά., 1996; Region of Crete, 
1995). Ωστόσο, μέχρι τώρα η τουριστική ανάπτυξη κατευθύνθηκε στην αύξηση των 
αφίξεων μέσω της αύξησης του αριθμού των κρεβατιών, παρά στην προσέλκυση 
τουριστών καλύτερης ποιότητας και στην παροχή ενός προϊόντος καλύτερης ποιότητας 
(Andriotis, 2005; 2006). Η ραγδαία αύξηση της προσφοράς κρεβατιών και ο μεγάλος 
αριθμός ανταγωνιστικών προορισμών στη Μεσόγειο αύξησαν τη χρήση του νησιού 
από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ως φθηνό μαζικό προορισμό. Στην πραγματικότητα, 
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παίζουν καθοριστικό ρόλο για την τουριστική βιομηχανία του 
νησιού, επειδή καθορίζουν την επιλογή των τουριστών μέσω της διαφήμισης και της 
προώθησης και λόγω της τάσης προς ολοκληρωμένα πακέτα που διοργανώνονται 
αποκλειστικά σε χώρες προέλευσης (Andriotis, 2002a, 2002b). Επιπλέον, το νησί έχει 
υψηλό πρόβλημα εποχικότητας, που απορρέει από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 
υψηλής καλοκαιρινής περιόδου, οι τουριστικές εγκαταστάσεις αξιοποιούν όλη τη 
χωρητικότητα, ενώ κατά τη χαμηλή περίοδο δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς, αν και 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα μένουν σχεδόν αχρησιμοποίητες (Andriotis, 2001; 2003b; 
Vaughan, Andriotis & Wilkes, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δυνατότητες και Προοπτικές Επέκτασης 

της Τουριστικής Περιόδου σε όλη τη Διάρκεια του Έτους 

στην Κρήτη 

 

 

 

4.1. Καθορισμός ερευνητικών στόχων - ερωτημάτων  

 

Κατά το σχεδιασμό και την εκπόνηση της έρευνας τέθηκαν ποικίλα ερευνητικά 
ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν τις δυνατότητες και τις προοπτικές της επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους στην Κρήτη, την αγορά στόχο, τις 
απαραίτητες αλλαγές σε ξενοδοχεία, υποστηρικτικές επιχειρήσεις, υποστηρικτικές 
υποδομές και συνεργατικούς σχηματισμούς. Πιο αναλυτικά τέθηκαν ερευνητικά 
ερωτήματα, όπως: 

✓ Ποιας μορφής τουρισμός (θεματικός, πολυτελείας, φυσιολατρικός κτλ) είναι 
πιθανό να είναι περισσότερο βιώσιμος; 
 

✓ Ποιες είναι οι απαραίτητες αλλαγές – προϋποθέσεις για να υπάρξει 
τουρισμός 12μηνης διάρκειας  στις  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις; 
 

 
✓ Ποιες είναι οι απαραίτητες αλλαγές – προϋποθέσεις για να υπάρξει 

τουρισμός 12μηνης διάρκειας στις υποστηρικτικές επιχειρήσεις; 
 

✓ Ποιες είναι οι απαραίτητες αλλαγές – προϋποθέσεις για να υπάρξει 
τουρισμός 12μηνης διάρκειας στις υποστηρικτικές υποδομές; 
 

 
✓ Υπάρχουν πιθανές έξυπνες αλλαγές που μπορούν να γίνουν με την εισαγωγή 

της καινοτομίας ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και οικονομικά οι ανάγκες 
που θα υπάρξουν μέσα από τη δημιουργία ενός cluster από επιχειρήσεις με 
ομοειδείς και συμπληρωματικές λειτουργίες; 

 

4.2. Σχεδιασμός και μεθοδολογία έρευνας 

Η στρατηγική έρευνας συνίσταται στην επιλογή του ερευνητικού σχεδιασμού και του 
συστηματικού σχεδίου των απαιτούμενων δράσεων. Η στρατηγική περιλαμβάνει τη 
λήψη απόφασης σχετικά με τη μέθοδο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (Creswell 
2009) και πρέπει να ταιριάζει με την ερευνητική μελέτη. Η βιβλιογραφία γενικά, 
διαφοροποιεί στρατηγικές μεταξύ της ποιοτικής έρευνας και ποσοτικής έρευνας, 
Μερικές μελέτες τείνουν να είναι και οι δύο (μικτές μέθοδοι έρευνας). Η ποιοτική έρευνα 
ακολουθεί μια επαγωγική προσέγγιση, όπου η θεωρία παράγεται από την έρευνα. Η 
ποσοτική έρευνα ακολουθεί μια αφαιρετική προσέγγιση, όπου η έρευνα 
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χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της θεωρίας (Newman and Benz 1998, Bryman and Bell 
2007, Saunders et al. 2009). 

Σύμφωνα με τους Bryman και Bell (2007) «η ποσοτική έρευνα μπορεί να 
κατασκευαστεί ως ερευνητική στρατηγική που δίνει έμφαση στην ποσοτικοποίηση στη 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων» και «αντιθέτως, η ποιοτική έρευνα μπορεί να 
εκληφθεί ως ερευνητική στρατηγική που συνήθως δίνει έμφαση στις λέξεις και όχι στην 
ποσοτικοποίηση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων» (Bryman και Bell 2007). Οι 
Saunders, Lewis και Thornhill (2009) υποστηρίζουν ότι, στην πραγματικότητα, τα 
ερευνητικά ερωτήματα σπάνια εμπίπτουν σε ένα μόνο φιλοσοφικό τομέα (Σχήμα. 4.1). 
Οι ποσοτικές προσεγγίσεις συγκεντρώνουν γνώση από μετά-θετικιστικές παραδοχές, 
όπου η ερευνητική στρατηγική έχει πειραματικό ή σχεδόν πειραματικό σχεδιασμό. Οι 
μέθοδοι είναι προκαθορισμένοι και χρησιμοποιούν ερωτήσεις κλειστού τύπου, 
απόδοση, στάση, παρατηρήσεις και στοιχεία απογραφής. Οι ποσοτικές προσεγγίσεις 
χρησιμοποιούνται στις πρακτικές για δοκιμές ή επαληθεύσεις θεωριών ή εξηγήσεων, 
προσδιορισμού μεταβλητών για μελέτη, αξιολόγηση μεταβλητών σε ερωτήσεις ή 
υποθέσεις, χρησιμοποιώντας πρότυπα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, παρατηρώντας 
και μετρώντας αριθμητικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας αμερόληπτες προσεγγίσεις 
και χρήση στατιστικών διαδικασιών (Bryman and Bell 2007, Creswell 2009, Saunders 
et al. 2009). 

 

Σχήμα 4.1. The research “onion” 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Πηγή: Saunders et al. 2009 

Το πλεονέκτημα των ποσοτικών προσεγγίσεων είναι στη συλλογή ενός μεγάλου όγκου 
δεδομένων και όταν χρησιμοποιείται ένα στατιστικά έγκυρο τυχαίο δείγμα, τα 
αποτελέσματα μπορεί να είναι γενικευμένα και να παρέχουν αξιόπιστες δηλώσεις. Τα 
μειονεκτήματα είναι η περιορισμένη ικανότητα να γίνει έλεγχος των απαντήσεων ή να 
γίνει συλλογή περαιτέρω λεπτομερειών. Επιπλέον, το κόστος της έρευνας μπορεί να 
είναι πολύ υψηλό και οι άνθρωποι μπορούν να απαντήσουν με τρόπο που μπορεί να 
παραποιηθεί η μελέτη (Gomm and Woods 1993, Bryman and Bell 2007, Saunders et 
al. 2009). 
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Σύμφωνα με τους Hannam και Knox (2011), το ερωτηματολόγιο είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους ερευνητές να προσεγγίσουν έναν 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Παρόλα αυτά ο αριθμός των πληροφοριών που 
αποκτήθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου είναι γενικά αρκετά μικρός. Οι έρευνες με  
ερωτηματολόγιο είναι καλές όσον αφορά στην κατανόηση του τι συμβαίνει σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά λιγότερο χρήσιμο από τις συνεντεύξεις για την κατανόηση 
του για ποιο λόγο, λόγω του περιορισμένου θεωρητικού περιεχομένου και του βάθους 
του (Hannam και Knox, 2011).  

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της χρήσης ερωτηματολογίων είναι (Siniscalo και Auriat, 
2005; Lietz, 2010; Roopa και Rani, 2012): 

• Οικονομικός τρόπος συλλογής δεδομένων 

• Παράλληλη συμπλήρωση από μεγάλο αριθμό ατόμων 

• Χρονικά αποδοτική μέθοδος  

• Εύκολη δημιουργία 

• Ελεύθερη έκφραση συμμετεχόντων 

• Οι απαντήσεις δεν επηρεάζονται από τον ερευνητή 

• Τυποποιημένη ανάλυση των δεδομένων 

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της χρήσης των ερωτηματολογίων είναι: 

• Δυσκολία αποσαφηνίσεως ερωτήσεων ανοιχτού τύπου  

• Ο ερωτηθέντας συμπληρώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.  

Ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η συλλογή δεδομένων με τη χρήση του 
ερωτηματολογίου ήταν να καταλήξουμε σε πιθανά προγράμματα δράσης, τα οποία θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην παράταση της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες των ιδιοκτητών/συνιδιοκτητών, διευθυντών και  
διοικητικών στελεχών των τεσσάρων νομών της Κρήτης.  

Η παρούσα διπλωματική χωρίζεται σε τέσσερις νοηματικές ενότητες. Αρχικά 
πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα στη βιβλιογραφία για την διερεύνηση των 
παραγόντων και των απαιτούμενων δράσεων για την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου. Στη συνέχεια έγινε η σύνταξη του ερωτηματολογίου με βάση τα ευρήματα 
της βιβλιογραφικής έρευνας. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν προκειμένου 
να αξιολογηθεί η βαρύτητα κάθε παράγοντα και τέλος τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν, συγκρίθηκαν με αυτά της βιβλιογραφίας.  

Συνοπτικά, η ταυτότητα της έρευνας που αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι η εξής: 

• Σκοπός της έρευνας: Η πιθανή επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη. 

• Τόπος έρευνας: Κρήτη 

• Χρόνος έρευνας: Ιούνιος 2021 

• Μέθοδος Διεξαγωγής της έρευνας: Δομημένα ερωτηματολόγια 

• Τύπος έρευνας: Ποσοτική 

• Δείγμα: 72 συμμετέχοντες 

• Ερωτηματολόγιο: Συνδυασμός κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεων 
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• Διάρκεια συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: 15 λεπτά 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής Google forms, η οποία 
επιτρέπει ένα μεγάλο εύρος ερωτήσεων, σύντομες απαντήσεις, παράγραφοι, 
πολλαπλής επιλογής, πλαίσια επαλήθευσης, γραμμική κλίμακα κ.ά. Για το 
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος κλίμακας Likert. Η κλίμακα Likert είναι μια 
ψυχομετρική κλίμακα που εμπλέκεται συνήθως στην έρευνα που βασίζεται στα 
ερευνητικά ερωτηματολόγια. Εδώ, οι ερωτηθέντες καθορίζουν το επίπεδο συμφωνίας ή 
διαφωνίας τους σχετικά με μια συμμετρική κλίμακα συμφωνίας-διαφωνίας για μια σειρά 
δηλώσεων, ενώ ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο Likert στοιχείο ερωτηματολογίου. 
Το εύρος της κλίμακας Likert καταγράφει την ένταση των συναισθημάτων τους για ένα 
δεδομένο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της ανάλυσης πολλαπλών στοιχείων αποκαλύπτει 
ένα μοτίβο που έχει ιδιότητες κλιμάκωσης (Likert, 1932; Jamieson, 2004; Carifio και 
Rocco, 2007).  

Σε ένα ερωτηματολόγιο με βάση την κλίμακα Likert, η ανάλυση αντικειμένων παρέχει 
έναν τρόπο άσκησης πρόσθετης ποιότητας ελέγχου των δοκιμών παρέχοντας 
ανατροφοδοτήσεις σχετικά με το πόσο επιτυχημένη ήταν πραγματικά η αξιολόγηση. Η 
ανάλυση αντικειμένων εξετάζει το πόσο καλά τα διακρίνει. Εάν υπάρχουν πολλά 
αντικείμενα που δεν διακρίνονται καθόλου, τότε πρέπει να αντικατασταθούν από 
κάποια καλύτερα. Αναλύσεις στοιχείων μπορεί επίσης να βοηθήσουν τους ερευνητές 
να διαγνώσουν γιατί ορισμένα στοιχεία δεν λειτούργησαν ιδιαίτερα καλά και να 
προτείνουν τρόπους βελτίωσής τους (Ebel, 1954; Lentz, 1988; Jamieson, 2004).  

 

4.3. Ανάλυση στοιχείων έρευνας  

Όλα τα στοιχεία της έρευνας κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο 
δεδομένων έτσι ώστε να μπορέσουν στατιστικά να αναλυθούν και να επεξεργαστούν. Η 
διαδικασία της ανάλυσης ξεκίνησε με τον καθορισμό των μεταβλητών και την 
καταχώρηση όλων των πληροφοριών που αφορούσαν την κάθε μεταβλητή. 

Τα εισαγωγικά στοιχεία βρίσκονται στην αρχή του ερωτηματολογίου, ενώ κλιμακωτά 
τέθηκαν οι ερωτήσεις που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε πέντε μέρη:  

1ο Μέρος: Δημογραφικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου, ξενοδοχείου και επισκεπτών. 

Το 1ο μέρος (Ερωτήσεις 1 έως 15) περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του 
συνεντευξιαζόμενου όπως φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο κ.ά. Στη συνέχεια έχει τα 
στοιχεία του ξενοδοχείου όπου εργάζεται, όπως θέση, έτη προϋπηρεσίας, αστέρια, 
αριθμό εργαζομένων κ.ά. Τέλος, το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με ερωτήσεις για τους 
επισκέπτες, όπως ηλικιακή ομάδα επισκεπτών, μέσος όρος παραμονής και 
επισκέψεων σε φορές εντός του έτους.  

2ο Μέρος: Αλλαγές - προϋποθέσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Το 2ο μέρος (Ερωτήσεις 16 έως 24) περιλαμβάνει ερωτήσεις για το κατά πόσο 
πιστεύουν ότι είναι εφικτή η επέκταση της τουριστικής περιόδου και ποιας μορφής 
τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει στην επέκταση της. Στη συνέχεια περιλαμβάνει 
ερωτήσεις για το κατά πόσο θεωρείται σημαντικό να γίνουν αλλαγές κατά τους 
χειμερινούς μήνες στη στρατηγική διοίκησης, στην προβολή του ξενοδοχείου και των 
τοπικών αξιοθέατων και τη διαφήμιση για την επίτευξη της επέκτασης. Τέλος, 
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περιλαμβάνει ερωτήσεις για διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, προσθήκη διαφορετικών 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων για την επίτευξη του στόχου.  

3ο Μέρος: Αλλαγές - προϋποθέσεις υποστηρικτικών επιχειρήσεων. 

Το 3ο μέρος (Ερωτήσεις 25 έως 32) περιλαμβάνει ερωτήσεις για το κατά πόσο θα 
μπορούσε να επηρεαστεί η επέκταση της τουριστικής περιόδους από τις 
υποστηρικτικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια αναλύεται περισσότερο με ερωτήσεις για το 
κατά πόσο θεωρείται εφικτό συμφωνίες με αεροπορικές και ναυτιλιακές για τη 
μεταφορά επισκεπτών όλο το χρόνο και η διατήρηση των τοπικών μεταφορών σε 
λειτουργικό επίπεδο όλο το χρόνο, κατά πόσο θα μπορούσε να πραγματοποιείται 
εκπαίδευση προσωπικού με την ύπαρξη τουριστικών σχολών όλο το χρόνο και αν θα 
επηρέαζε η παραμονή τουριστικών επιχειρήσεων όλο το χρόνο ανοιχτές. Τέλος, μια 
ανοιχτή ερώτηση για τη διατύπωση άλλων αλλαγών – προϋποθέσεων για την επίτευξη 
της επέκτασης της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές επιχειρήσεις. 

4ο Μέρος: Αλλαγές - προϋποθέσεις υποστηρικτικών υποδομών. 

Το 4ο μέρος (Ερωτήσεις 33 έως 40) περιλαμβάνει ερωτήσεις για το κατά πόσο θα 
μπορούσε να επηρεάσει την επέκταση της τουριστικής περιόδου η δημιουργία του νέου 
αεροδρομίου, η βελτίωση των οδικών δικτύων, η δημιουργία νέων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ελικοδρομίων και λιμανιών. Η δημιουργία πολιτιστικών χώρων για τη 
φιλοξενία εκδηλώσεων και νέων χώρων υγείας είναι οι επόμενες ερωτήσεις για το κατά 
πόσο είναι σημαντικό και εφικτό ώστε να λειτουργούν κατά τη διάρκεια όλης της 
χρονιάς. Το 4ο μέρος ολοκληρώνεται με μία ανοικτή ερώτηση για τη διατύπωση άλλων 
απαραίτητων αλλαγών – προϋποθέσεων για την επίτευξη της επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές υποδομές.  

5ο Μέρος: Clusters 

Το 5ο μέρος (Ερωτήσεις 41 έως 50) περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη πιθανή δημιουργία 
ενός cluster και κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την επέκταση. Η επόμενη ερώτηση 
αφορά την οργάνωση του τουρισμού και ποιανού πρωτοβουλία θα έπρεπε να είναι 
μεταξύ του κράτους, της Περιφέρειας ή των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο νομοθετικό 
επίπεδο κατά πόσο θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν αλλαγές για να επιτευχθεί η 
επέκταση του τουρισμού σε 12μηνη διάρκεια. Οι επόμενες ερωτήσεις είναι ανοικτού 
τύπου ζητώντας την άποψη των συνεντευξιαζόμενων για το ποια είναι τα εμπόδια, τα 
οποία ίσως υπάρχουν, από που πρέπει να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, την ανάλυση 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων για τη δημιουργία ενός cluster, τις υποστηρικτικές 
επιχειρήσεις που θα έπρεπε να δημιουργηθούν, ποια καινοτόμα στοιχεία θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που πιθανώς να 
παρουσιαστούν και ποια είναι τα κρίσιμα σημεία και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τις συνεργασίες. Το 5ο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με την 
ερώτηση κατά πόσο η δημιουργία cluster θα προσέλκυε νέους επενδυτές στην 
Περιφέρεια Κρήτης.  

  

4.4. Αποτελέσματα έρευνας 

Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως διαμορφώθηκαν 
από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων. Χωρίζονται σε 5 μέρη τα οποία αντιστοιχούν στις ενότητες του 
ερωτηματολογίου.   
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Αποτελέσματα Μέρους Α’: Δημογραφικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενων, ξενοδοχείου 
και επισκεπτών. 

Στο Γράφημα 4.1. παρουσιάζονται τα φύλα των συνεντευξιαζόμενων, εκ των οποίων η 
πλειοψηφία είναι άνδρες (61,1%), ενώ το ποσοστό 38,9% είναι γυναίκες. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.1. Φύλο συνεντευξιαζόμενου. 

 

Στο Γράφημα 4.2. παρουσιάζονται οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες ανήκαν το σύνολο 
των ερωτηθέντων. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (37,5%) ανήκαν στην ηλικιακή 
ομάδα των 36 έως 45 ετών, ενώ η ηλικιακή ομάδα άνω των 56 φτάνει το 22,2%. Στο 
20,8% αντιστοιχεί η ηλικιακή ομάδα των 46-55, ενώ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα έως 
35 ετών αντιστοιχεί το 19,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.2. Ηλικία. 

 

Στο Γράφημα 4.3. παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων με τη 
πλειοψηφία να φτάνει το 55,6% να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο), 
μεταπτυχιακό / διδακτορικό να έχουν το 26,4%, το 12,5% να είναι απόφοιτοι Λυκείου 
και μόλις το 5,6% επέλεξαν άλλο.  
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Γράφημα 4.3. Εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

Στο Γράφημα 4.4. παρουσιάζεται ποια είναι η θέση στο ξενοδοχείο στην οποία 
ανήκουν οι συμμετέχοντες. Στο γράφημα παρουσιάζονται ως η πλειοψηφία να είναι 
Ιδιοκτήτες / Συνιδιοκτήτες (44,4%), το 30,6% Διευθυντές και το 25% ως διοικητικά 
στελέχη
.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.4. Ποια είναι η θέση σας στο ξενοδοχείο. 

 

Στο Γράφημα 4.5. παρουσιάζονται τα έτη προϋπηρεσίας. Η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων (79,2%) είχαν από 10 έτη και πάνω προϋπηρεσία στο κλάδο τους. Το 
8,3% είχαν 7-9 έτη προϋπηρεσία, το 6,9% είχαν 4-6 έτη προϋπηρεσία, ενώ το 5,6% 
απάντησαν πως είχαν από 0-3 έτη προϋπηρεσία.  

 

 

 

5,6% 
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Γράφημα 4.5. Έτη προϋπηρεσίας στο Ξενοδοχειακό κλάδο. 

 

Στο Γράφημα 4.6. παρουσιάζεται η κατάταξη των ξενοδοχείων στα οποία εργάζονται 
οι ερωτηθέντες. Σε «4 αστέρων» ξενοδοχείο ανήκει το 30,6%, σε «3 αστέρων» 
ξενοδοχείο ανήκει το 27,8%, σε «5 αστέρων» ξενοδοχείο ανήκει το 22,2%, ενώ το 
19,4% σε άλλη κατάταξη.  

 

 

Γράφημα 4.6. Κατάταξη Ξενοδοχείου. 

 

Στο Γράφημα 4.7. παρουσιάζεται η κατηγορία των ξενοδοχείων με βάση την 
λειτουργία τους. Το 80,6% των ξενοδοχείων είναι εποχιακή η λειτουργία τους, ενώ το 
19,4% είναι συνεχής η λειτουργία τους όλο το έτος.  

 

 

 

5,6% 

6,9% 

8,3% 
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Γράφημα 4.7. Κατηγορία Ξενοδοχείου. 

 

Στο Γράφημα 4.8. παρουσιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων των ξενοδοχείων. Το 
58,3% των ξενοδοχείων απασχολεί έως 25 εργαζομένους, το 12,5% απασχολεί από 
26-50 εργαζομένους, το 11,1% απασχολεί από 51-100 εργαζομένους, το 9,7% 
απασχολεί από 151 εργαζομένους και πάνω, και το 8,3% απασχολεί 101-150 
εργαζομένους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Γράφημα 4.8. Αριθμός εργαζομένων στο ξενοδοχείο. 

 

Στο Γράφημα 4.9. παρουσιάζονται τα έτη λειτουργίας των ξενοδοχείων. Η πλειοψηφία 
με 75% λειτουργούν από 16 έτη και πάνω, το 11,1% λειτουργούν από 11-15 έτη, το 
6,9% λειτουργούν έως 5 έτη και το 6,9% λειτουργούν από 6-10 έτη.  

 

 

 

 

8,3% 
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                     Γράφημα 4.9. Έτη λειτουργίας του Ξενοδοχείου. 

 

Στο Γράφημα 4.10. παρουσιάζεται ο αριθμός των δωματίων των ξενοδοχείων. Η 
πλειοψηφία των ξενοδοχείων (30,6%) διαθέτει έως 20 δωμάτια, το 23,6% διαθέτει από 
21-50 δωμάτια, το 23,6% διαθέτει από 151 δωμάτια και πάνω, το 13,9% διαθέτει από 
51-100 δωμάτια, ενώ το 8,3% διαθέτει από 101-150 δωμάτια.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.10. Αριθμός Δωματίων στο Ξενοδοχείο. 

 

 

 

 

 

 

6,9% 

6,9% 
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Στο Γράφημα 4.11. το 81,9% των ξενοδοχείων είναι ανεξάρτητη επιχείρηση, ενώ το 
18,1% είναι μέλος αλυσίδας.  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.11. Το ξενοδοχείο σας ανήκει σε κάποια αλυσίδα ή είναι ανεξάρτητο. 

 

Το Γράφημα 4.12. αναφέρεται στην κύρια ηλικιακή ομάδα επισκεπτών των 
ξενοδοχείων με το 45,8% να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών, το 38,9% στους 
36-45 ετών, το 11,1% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 56 ετών και τέλος το 4,2% 
να ανήκει στους νέους έως 35 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Γράφημα 4.12. Κύρια ηλικιακή ομάδα επισκεπτών. 

 

Το Γράφημα 4.13. αναφέρεται στο μέσο ετήσιο εισόδημα των επισκεπτών των 
ξενοδοχείων. Στο 45,8% είναι από 30.001-60.000, στο 41,7% το μέσο ετήσιο εισόδημα 
είναι από 10.001-30.000, στο 9,7% είναι από 60.001 και πάνω και στο 2,8% το μέσο 
ετήσιο εισόδημα είναι έως 10.000. 

 

4,2% 
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Γράφημα 4.13. Μέσο ετήσιο εισόδημα επισκεπτών. 

 

Το Γράφημα 4.14. αναφέρεται στο μέσο όρο παραμονής επισκεπτών σε ημέρες. Το 
51,4% μένουν από 8-12 μέρες, το 37,5% μένουν από 4-7 μέρες, το 5,6% των 
επισκεπτών μένουν έως 3 μέρες, και το 5,6% μένουν από 13 ημέρες και πάνω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.14. Μέσος όρος παραμονής επισκεπτών σε ημέρες. 

 

Το Γράφημα 4.15. αναφέρεται στο μέσο όρο επισκέψεων σε φορές εντός του έτους. 
Το 73,6% επισκέπτεται μια φορά εντός του έτους το ξενοδοχείο, το 23,6% επισκέπτεται 
από 2-4 φορές το ξενοδοχείο και το 2,8% επισκέπτεται κατά μέσο όρο από 8 φορές και 
πάνω μέσα στο έτος. Ενώ κανείς δε απάντησε εάν κάποιος επισκέπτεται το ξενοδοχείο 
από 5-7 φορές κατά μέσο όρο εντός του έτους.  

 

 

 

 

2,8% 

5.6% 

5.6% 
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Γράφημα 4.15. Μέσος όρος επισκέψεων σε φορές εντός του έτους. 

 

Αποτελέσματα Μέρους Β’: Αλλαγές – προϋποθέσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του 
ερωτηματολογίου, τα οποία είναι η εισαγωγή των ερευνητικών ερωτημάτων της 
έρευνας για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. 

  

Στο Γράφημα 4.16. παρουσιάζονται οι απόψεις στο κατά πόσο είναι εφικτή η επέκταση 
της τουριστικής περιόδου από 7μηνη σε 12μηνη υπό προϋποθέσεις. Το 29,2% 
πιστεύει λίγο πως θα ήταν εφικτό, το 29,2% το πιστεύει μέτρια, το 25% το πιστεύει 
πολύ, ενώ το 9,7% το πιστεύει πάρα πολύ, και το 6,9% δεν πιστεύει πως θα ήταν 
εφικτό. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.16. Πιστεύετε ότι είναι εφικτή η επέκταση της τουριστικής περιόδου       
από 7μηνη σε 12μηνη υπό προϋποθέσεις.  

 

Στο Γράφημα 4.17. παρουσιάζεται η άποψη για το ποιας μορφής τουρισμός θα 
μπορούσε να συμβάλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η πλειοψηφία 
(48,6%) πιστεύει πως ο εναλλακτικός τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει στην 
επέκταση της τουριστικής περιόδου, το 27,8% ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, το 15,3% 

2,8% 

6,9% 
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πιστεύει ο μαζικός τουρισμός, το 4,2% ο νεανικός τουρισμός και το 4,2% ο κοινωνικός 
τουρισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.17. Ποιας μορφής τουρισμός θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην          
επέκταση της τουριστικής περιόδου. 

 

Στο Γράφημα 4.18. παρουσιάζεται η άποψη για το αν θα χρειαστεί αναπροσαρμογή 
της στρατηγικής διοίκησης του ξενοδοχείου για την επίτευξη τουρισμού 12μηνης 
διάρκειας. Το 30,6% θεωρεί την αναπροσαρμογή μέτριας χρησιμότητας, το 25% θα 
χρειαστεί πάρα πολύ αναπροσαρμογή στην στρατηγική διοίκησης του ξενοδοχείου, το 
23,6% θεωρεί πως θα χρειαστεί λίγη αναπροσαρμογή, το 16,7% θεωρεί ότι θα 
χρειαστεί πολύ αναπροσαρμογή, ενώ το 4,2% δε πιστεύει καθόλου στην 
αναπροσαρμογή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.18. Θεωρείτε ότι θα χρειαστεί αναπροσαρμογή της στρατηγικής διοίκησης 
του ξενοδοχείου για την επίτευξη του τουρισμού 12μηνης διάρκειας. 

 

4,2% 

4,2% 
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Στο Γράφημα 4.19 παρουσιάζεται η άποψη αν είναι σημαντική η προβολή του 
ξενοδοχείου κατά τους χειμερινούς μήνες στην πελατειακή του ομάδα. Το 40,3% το 
θεωρεί πολύ σημαντικό, ενώ το 37,5% το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται 
προβολή του ξενοδοχείου κατά τους χειμερινούς μήνες στην πελατειακή του ομάδα ενώ 
το 19,4% το θεωρεί μέτρια σημαντικό. Το 1,4% το  θεωρεί καθόλου σημαντικό, επίσης 
το 1,4% το θεωρεί λίγο σημαντικό, 

 

Γράφημα 4.19. Θεωρείτε σημαντική την προβολή του ξενοδοχείου κατά τους 
χειμερινούς μήνες στην πελατειακή του ομάδα.  

 

Στο Γράφημα 4.20. παρουσιάζεται η άποψη αν είναι σημαντική η προβολή των 
τοπικών χειμερινών αξιοθέατων από το ξενοδοχείο. Η πλειοψηφία (41,7%) θεωρεί την 
προβολή των τοπικών χειμερινών αξιοθέατων από το ξενοδοχείο πάρα πολύ 
σημαντική, ενώ το 34,7% το θεωρεί πολύ σημαντικό, το 15,3% το θεωρεί μέτρια 
σημαντικό. Το 4,2% το θεωρεί καθόλου σημαντικό, επίσης το 4,2% το θεωρεί λίγο 
σημαντικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2% 
4,2% 

1.4% 
1.4% 
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Γράφημα 4.20. Θεωρείτε σημαντική την προβολή των τοπικών                              
χειμερινών αξιοθέατων από το ξενοδοχείο. 

 

Στο Γράφημα 4.21. παρουσιάζεται η άποψη αν η διαφήμιση σε διαφορετικό 
αγοραστικό κοινό θα είχε αποτέλεσμα. Το 38,9% πιστεύει πολύ πως θα είχε 
αποτέλεσμα, το 25% το πιστεύει μέτρια, το 20,8% πιστεύει πάρα πολύ, το 15,3% 
πιστεύει λίγο ότι θα είχε αποτέλεσμα η διαφήμιση σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.21. Πιστεύετε ότι η διαφήμιση σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό                        
θα είχε αποτέλεσμα. 

 

Στο Γράφημα 4.22. παρουσιάζεται η άποψη αν η προσθήκη διαφορετικών 
εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη. Το 34,7% πιστεύει μέτρια και το 34,7% πιστεύει 
πολύ ότι είναι απαραίτητη η προσθήκη διαφορετικών εγκαταστάσεων, το 18,1% 
πιστεύει πάρα πολύ, το 8,3% το πιστεύει λίγο και το 4,2% δεν πιστεύει πως είναι 
απαραίτητη η προσθήκη διαφορετικών εγκαταστάσεων. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.22. Πιστεύετε ότι η προσθήκη διαφορετικών εγκαταστάσεων                   
είναι απαραίτητη. 

4,2% 

8,3% 
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Στο Γράφημα 4.23. παρουσιάζεται η άποψη αν η προσθήκη διαφορετικών 
δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη. Το 48,6% πιστεύει πολύ ότι είναι απαραίτητη η 
προσθήκη διαφορετικών δραστηριοτήτων, το 26,4% πιστεύει πάρα πολύ, το 18,1% το 
πιστεύει μέτρια, το 6,9%  το πιστεύει λίγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.23. Πιστεύετε ότι η προσθήκη διαφορετικών δραστηριοτήτων                
είναι απαραίτητη. 

 

Στο Γράφημα 4.24. παρουσιάζεται η άποψη αν είναι απαραίτητη η διαφορετική 
τιμολογιακή πολιτική κατά τους χειμερινούς μήνες. Το 36,1% κρίνει μέτρια απαραίτητη 
κατά τους χειμερινούς μήνες να ακολουθείται διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, το 
33,3% πολύ, το 19,4% κρίνει πάρα πολύ, το 9,7% πιστεύει λίγο και το 1,4% δεν 
πιστεύει πως είναι απαραίτητη μια τέτοια αλλαγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.24. Κρίνετε απαραίτητη την διαφορετική τιμολογιακή                              
πολιτική κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 

1,4% 

6,9% 
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Αποτελέσματα Μέρους Γ’: Αλλαγές – προϋποθέσεις υποστηρικτικών επιχειρήσεων.  

Στα αποτελέσματα του τρίτου μέρους παρουσιάζονται τα ερωτήματα του 
ερωτηματολογίου, τα οποία είναι η συνέχεια των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας 
για τις υποστηρικτικές επιχειρήσεις και πως επηρεάζουν ή όχι την επέκταση 
τουριστικής περιόδου. 

Στο Γράφημα 4.25. παρουσιάζεται η άποψη αν είναι εφικτή μια συμφωνία με τις 
αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες για τη μεταφορά των επισκεπτών όλο το χρόνο. 
Το 30,6% το θεωρεί μέτρια εφικτή τη συμφωνία με τις αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρίες, το 27,8% το θεωρεί πολύ εφικτό, το 20,8% θεωρεί πάρα πολύ, το 19,4% 
θεωρεί λίγο εφικτό, και το 1,4% δε θεωρεί εφικτές τέτοιου είδους συμφωνίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.25. Θεωρείτε εφικτή την συμφωνία με αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες 
για την μεταφορά των επισκεπτών όλο τον χρόνο. 

 

Στο Γράφημα 4.26. παρουσιάζεται η άποψη αν είναι εφικτή η διατήρηση των τοπικών 
μεταφορών σε λειτουργικό επίπεδο σε δωδεκάμηνη διάρκεια. Η πλειοψηφία 33,3% το 
θεωρεί πολύ εφικτό να διατηρηθούν οι τοπικές μεταφορές σε λειτουργικό επίπεδο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, το 27,8% το θεωρεί μέτρια εφικτό το 19,4% το θεωρεί πάρα 
πολύ εφικτό, το 16,7% το θεωρεί λίγο εφικτό και το 2,8% δε θεωρεί εφικτή την 
διατήρηση των τοπικών μεταφορών. 

 

 

 

 

 

 

 

1,4% 

2,8% 
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Γράφημα 4.26. Θεωρείτε εφικτή την διατήρηση των τοπικών μεταφορών                      
σε λειτουργικό επίπεδο σε δωδεκάμηνη διάρκεια                                                        

(υπεραστικά ΚΤΕΛ, ταξί, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα). 

 

Στο Γράφημα 4.27. παρουσιάζεται η άποψη αν είναι εφικτή η σταθερή τροφοδοσία με 
προϊόντα κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Η πλειοψηφία με 47,2% θεωρεί πολύ εφικτή 
τη σταθερή τροφοδοσία με προϊόντα, ενώ το 37,5% θεωρεί πάρα πολύ εφικτή, το 
15,3% θεωρεί μέτρια εφικτή. Ενώ δεν παρουσιάστηκε καμία απάντηση για καθόλου και 
λίγο εφικτή. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.27. Θεωρείτε εφικτή την σταθερή τροφοδοσία με προϊόντα. 

 

Στο Γράφημα 4.28. παρουσιάζεται η άποψη εάν είναι σημαντική η ύπαρξη σχολών για 
την εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του τουρισμού 12μηνης διάρκειας. Η 
πλειοψηφία με 37,5% θεωρεί πολύ σημαντική την ύπαρξη σχολών 12μηνης διάρκειας, 
το 23,6% το θεωρεί μέτρια σημαντικό, το 23,6% θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, το 9,7% 
το θεωρεί λίγο σημαντικό και το 5,6% δε το θεωρεί σημαντικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6% 
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Γράφημα 4.28. Θεωρείτε σημαντική την ύπαρξη σχολών για την εκπαίδευση 
προσωπικού στις απαιτήσεις του τουρισμού 12μηνης διάρκειας.   

 

Στο Γράφημα 4.29. παρουσιάζεται η άποψη εάν είναι βιώσιμη η παραμονή ανοικτών 
των «τουριστικών επιχειρήσεων» όλο το χρόνο. Το 31,9% θεωρεί λίγο βιώσιμη τη 
παραμονή των τουριστικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια όλου του έτους, το 29,2% 
το θεωρεί μέτρια, το 23,6% πολύ, το 8,3% πάρα πολύ βιώσιμη και το 6,9% δε τη 
θεωρεί βιώσιμη. 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.29. Θεωρείτε βιώσιμη την παραμονή ανοικτών των                          
«τουριστικών επιχειρήσεων» όλο το χρόνο. 

 

Στο Γράφημα 4.30. παρουσιάζεται η άποψη εάν είναι εφικτό οι τουριστικές 
επιχειρήσεις να έχουν διαφορετική τιμολογιακή πολιτική το χειμώνα. Το 40,3% το 
θεωρεί μέτρια εφικτό να υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική το χειμώνα από τις 
τουριστικές επιχειρήσεις, το 33,3% πολύ, το 11,1% πάρα πολύ εφικτό, το 11,1% το 
θεωρεί λίγο εφικτό, και το 4,2% δε θεωρεί εφικτό τη διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,9% 

4,2% 
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Γράφημα 4.30. Θεωρείτε εφικτό οι τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν                   
διαφορετική τιμολογιακή πολιτική τον χειμώνα. 

 

Στο Γράφημα 4.31. παρουσιάζεται η άποψη εάν είναι εφικτές οι χειμερινές εκδρομές 
στους ίδιους προορισμούς του καλοκαιριού ή εάν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι 
προορισμοί. Το 34,7% θεωρεί μέτρια εφικτό τις χειμερινές εκδρομές στους ίδιους 
προορισμούς του καλοκαιριού, το 22,2% πολύ εφικτό, το 22,2% θεωρεί λίγο εφικτό, το 
15,3% θεωρεί πάρα πολύ εφικτό, ενώ το 5,6% δε θεωρεί εφικτό τις χειμερινές εκδρομές 
στους ίδιους προορισμούς. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.31. Θεωρείτε εφικτές τις χειμερινές εκδρομές στους ιδίους προορισμούς          
ή θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι προορισμοί. 

 

Στο Γράφημα 4.32. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποιες θα 
μπορούσαν να ήταν οι αλλαγές και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της επέκτασης 
της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές επιχειρήσεις. Το 25% έδωσε 
διαφορετικές απαντήσεις (άλλο), το 16,66% είπε προβολή / διαφήμιση / marketing, το 
15,27% βελτίωση υποδομών, το 13,88% επιδοτήσεις / κράτος, το 13,88% απάντησε 
δε γνωρίζω, το 11% συμφωνίες / συνεργασίες, το 9,72% αεροπορικές υπηρεσίες, το 
8,33% εκδηλώσεις / δραστηριότητες, το 5,55% τιμολόγηση, το 4,16% ταξιδιωτικά 
γραφεία, το 2,77% νοοτροπία, το 2,77% τοποθεσία και το 1,38% ακτοπλοϊκές 
συνδέσεις. 

5,6% 
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Γράφημα 4.32. Αλλαγές – προϋποθέσεις για την επίτευξη της επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές επιχειρήσεις.              

               

Αποτελέσματα Μέρους Δ’: Αλλαγές – προϋποθέσεις υποστηρικτικών υποδομών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τέταρτου μέρους του 
ερωτηματολογίου, τα οποία είναι η εισαγωγή των ερευνητικών ερωτημάτων της 
έρευνας για τις αλλαγές – προϋποθέσεις υποστηρικτικών υποδομών. 

Στο Γράφημα 4.33. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρούν σημαντική τη δημιουργία 
και λειτουργία του καινούριου αεροδρομίου. Το 33,3% θεωρεί πολύ σημαντική τη 
δημιουργία και λειτουργία του καινούριου αεροδρομίου, το 26,4% τη θεωρεί μέτρια 
σημαντική, ενώ το 25% τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική, το 8,3% τη θεωρεί λίγο 
σημαντική και το 6,9% δε θεωρεί εφικτή τη δημιουργία και λειτουργία του καινούριου 
αεροδρομίου. 
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Γράφημα 4.33. Θεωρείτε σημαντική τη δημιουργία και λειτουργία του καινούργιου 
αεροδρομίου. 

 

Στο Γράφημα 4.34. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται σημαντική η βελτίωση των 
οδικών δικτύων. Το 68,1% θεωρεί πάρα πολύ σημαντική τη βελτίωση των οδικών 
δικτύων, το 25% πολύ σημαντική, το 5,6% θεωρεί μέτρια σημαντική και το 1,4% 
θεωρεί λίγο σημαντική. 

Γράφημα 4.34. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση των οδικών δικτύων. 

 

8,3% 

6,9% 

5,6% 

1,4% 
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Στο Γράφημα 4.35. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται σημαντική τη βελτίωση και 
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Το 43,1% θεωρεί πολύ σημαντική τη 
βελτίωση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, το 34,7% πάρα πολύ σημαντική, 
το 15,3% μέτρια σημαντική, το 5,6% θεωρεί λίγο σημαντική, το 1,4% θεωρεί καθόλου 
σημαντική. 

 

Γράφημα 4.35. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

 

Στο Γράφημα 4.36. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται σημαντική η βελτίωση και 
δημιουργία ελικοδρομίων. Το 41,7% θεωρεί μέτρια σημαντική τη βελτίωση και 
δημιουργία ελικοδρομίων, το 27,8% πολύ σημαντική, το 13,9% θεωρεί λίγο 
σημαντική, το 8,3% πάρα πολύ σημαντική και το 8,3% θεωρεί καθόλου σημαντική. 

 

Γράφημα 4.36. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία ελικοδρομίων. 

 

Στο Γράφημα 4.37. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται σημαντική τη βελτίωση και 
δημιουργία λιμανιών. Το 37,5% θεωρεί πολύ σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία 
λιμανιών, το 30,6% πάρα πολύ σημαντική, το 22,2% μέτρια σημαντική, το 6,9% 
θεωρεί λίγο σημαντική και το 2,8% θεωρεί καθόλου σημαντική. 

5,6% 
1,4% 
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Γράφημα 4.37. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία λιμανιών. 

 

Στο Γράφημα 4.38. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται σημαντική η δημιουργία 
πολιτιστικών χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων. Το 48,6% θεωρεί πολύ σημαντική 
τη δημιουργία πολιτιστικών χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, το 29,2% πάρα 
πολύ σημαντική, το 18,1% μέτρια σημαντική και το 4,2% θεωρεί λίγο σημαντική 
Ωστόσο, δε δόθηκε καμία απάντηση ως καθόλου σημαντική η δημιουργία 
πολιτιστικών χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων. 

Γράφημα 4.38. Θεωρείτε σημαντική τη δημιουργία πολιτιστικών χωρών για τη 
φιλοξενία εκδηλώσεων. 

 

Στο Γράφημα 4.39. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται σημαντική τη δημιουργία 
νέων χώρων υγείας για την υποστήριξη του τουρισμού 12μηνης διάρκειας. Το 40,3% 
θεωρεί πολύ σημαντική τη δημιουργία νέων χώρων υγείας για την υποστήριξη του 
τουρισμού 12μηνης διάρκειας, το 38,9% πάρα πολύ σημαντική, το 15,3% μέτρια 
σημαντική, το 4,2% θεωρεί λίγο σημαντική και το 1,4% θεωρεί καθόλου σημαντική. 

 

 

 

4,2% 

6,9% 
2,8% 
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Γράφημα 4.39. Θεωρείτε σημαντική τη δημιουργία νέων χώρων υγείας για την 
υποστήριξη του τουρισμού 12μηνης διάρκειας. 

 

Στο Γράφημα 4.40. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποιες θα 
μπορούσαν να ήταν οι αλλαγές και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της ετήσιας 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές υποδομές. Το 31,94% 
πρότεινε αλλαγές στη βελτίωση υποδομών, το 20,83% απάντησε δε γνωρίζω, το 
6,94% πρότεινε νέα νοοτροπία, το 6,94% φορολογικές μειώσεις, το 5,55% συναίνεση 
κράτους - περιφέρειας, το 5,55% διαφήμιση, το 2,77% εξειδίκευση και το 2,77% 
έδωσε διαφορετικές απαντήσεις (άλλο).  

 

 

Γράφημα 4.40. Αλλαγές – προϋποθέσεις για την επίτευξη της επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές υποδομές. 
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Αποτελέσματα Μέρους Ε’: CLUSTER 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πέμπτου μέρους του 
ερωτηματολογίου, τα οποία είναι η εισαγωγή των ερευνητικών ερωτημάτων της 
έρευνας για τα CLUSTER. 

 

Στο Γράφημα 4.41. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται απαραίτητη τη δημιουργία 
ενός συνεργατικού σχηματισμού που θα αναλάβει το συντονισμό των δράσεων για 
τουρισμό 12μηνης διάρκειας. Το 37,5% θεωρεί πολύ απαραίτητη τη δημιουργία ενός 
συνεργατικού σχηματισμού που θα αναλάβει το συντονισμό των δράσεων για 
τουρισμό 12μηνης διάρκειας, το 25% μέτρια απαραίτητη, το 22,2% πάρα πολύ 
απαραίτητη, το 11,1% λίγο απαραίτητη και το 4,2% θεωρεί καθόλου απαραίτητη. 

 

Γράφημα 4.41. Θεωρείτε απαραίτητη τη δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού 
που θα αναλάβει το συντονισμό των δράσεων για τουρισμό 12μηνης διάρκειας. 

 

Στο Γράφημα 4.42. παρουσιάζεται η άποψη για το ποιανού πρωτοβουλία θεωρείται 
ότι πρέπει να είναι η οργάνωση του τουρισμού σε 12μηνη βάση. Το 56,9% θεωρεί ότι 
θα πρέπει να είναι της Περιφέρειας, το 29,2% θεωρεί του κεντρικού κράτους, το 
13,9% των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

4,2% 
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Γράφημα 4.42. Ποιανού πρωτοβουλία θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η οργάνωση του 
τουρισμού σε 12μηνη βάση. 

 

Στο Γράφημα 4.43. παρουσιάζεται η άποψη εάν θεωρείται ότι πρέπει να υπάρξουν 
αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο για να αναπτυχθεί τουρισμός 12μηνης διάρκειας. Το 
38,9% θεωρεί πολύ απαραίτητες τις αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο για να 
αναπτυχθεί τουρισμός 12μηνης διάρκειας, το 31,9% μέτρια απαραίτητες, το 15,3% 
πάρα πολύ απαραίτητες, το 8,3% λίγο απαραίτητες, το 5,6% θεωρεί καθόλου 
απαραίτητες. 

 

Γράφημα 4.43. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο για 
να αναπτυχθεί τουρισμός 12μηνης διάρκειας. 

 

Στο Γράφημα 4.44. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποια είναι τα 
3 κυριότερα εμπόδια λόγω των οποίων δεν υπάρχει τουρισμός 12μηνης διάρκειας 
στην Κρήτη σήμερα. Η πλειοψηφία με 41,66% θεωρεί τις υποδομές, έπειτα το 
34,72% απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, το 25% ελλιπής διαφήμιση, το 12,50% 
λειτουργικό κόστος, το 12,50% έλλειψη χειμερινών δραστηριοτήτων, το 9,72% 
εθελοτυφλία κράτους, το 9,72% οργάνωση, το 8,33% έδωσε διαφορετικές απαντήσεις 
(άλλο), το 6,94% νοοτροπία, το 6,94% λειτουργία καταστημάτων, το 6,94% απάντησε 
δε γνωρίζω και το 4,16% συγκοινωνίες. 

8,3% 

5,6% 
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Γράφημα 4.44. Ποια είναι τα 3 κυριότερα εμπόδια λόγω των οποίων δεν υπάρχει 
τουρισμός 12μηνης διάρκειας στην Κρήτη σήμερα. 

 

Στο Γράφημα 4.45. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων από ποιο σημείο 
πρέπει να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις για την επέκταση της τουριστικής         . Το 

19,44% απάντησε ελληνικό κράτος, το 15,27% Περιφέρεια Κρήτης, το 15,27% 
υποδομές, το 13,88% πτήσεις / αεροδρόμια, το 12,50% έδωσε διαφορετικές 
απαντήσεις (άλλο), το 9,72 ξενοδοχεία, το 9,72% διαφήμιση, το 8,33% απάντησε δε 
γνωρίζω, το 5,55% οδικό δίκτυο και το 4,16% συνεργασίες. 

 

Γράφημα 4.45. Από ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις για την 
επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
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Στο Γράφημα 4.46. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποια θα ήταν 
τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα από τη δημιουργία CLUSTER. Το 44,44% έδωσε 
διαφορετικές απαντήσεις (άλλο), το 33,33% απάντησε δε γνωρίζω. Ως 
πλεονεκτήματα παρουσιάζονται με 4,16% οικονομίες κλίμακας, με 4,16% οργάνωση, 
με 2,77% διάχυση γνώσης, με 2,77% ποιότητα προϊόντος και με 2,77% ενίσχυση 
οικονομίας. Ως μειονεκτήματα παρουσιάζονται με 1,38% η αποδυνάμωση μικρών 
ξενοδοχείων, με 1,38% η δυσπιστία μελών και με 1,38% αντικρουόμενα συμφέροντα. 

 

  

 

Γράφημα 4.46. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα από τη 
δημιουργία CLUSTER. 

 

Στο Γράφημα 4.47. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποιες νέες 
υποστηρικτικές επιχειρήσεις πιστεύεται ότι θα ήταν εφικτό να δημιουργηθούν μέσα 
από τη δημιουργία του CLUSTER που θα συμβάλουν στη δημιουργία και εξέλιξη της 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Το 41,66% απάντησε δε γνωρίζω και το 
29,16% έδωσε διαφορετικές απαντήσεις (άλλο), το 5,56% πολιτιστικού αντικειμένου 
επιχειρήσεις, το 4,16% διαφημιστικές επιχειρήσεις, το 2,77% απάντησε αεροπορικές 
εταιρείες, το 2,77% ιατρικές - πάρα-ιατρικές επιχειρήσεις, το 2,77% χειμερινών 
αποδράσεων επιχειρήσεις, το 2,77% συμβουλευτικές επιχειρήσεις, το 2,77% γραφεία 
εναλλακτικού τουρισμού, το 2,77% αθλητικού αντικειμένου επιχειρήσεις, το 2,77% 
φυσιολατρικού αντικειμένου επιχειρήσεις. 
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Γράφημα 4.47. Ποιές νέες υποστηρικτικές επιχειρήσεις πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτό 
να δημιουργηθούν μέσα από τη δημιουργία του CLUSTER που θα συμβάλουν στην 

δημιουργία και εξέλιξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. 

 

Στο Γράφημα 4.48. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποια είναι τα 
πιθανά καινοτόμα στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν για να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία δημιουργίας του CLUSTER. 
Το 48,61% απάντησε δε γνωρίζω και το 43,05% έδωσε διαφορετικές απαντήσεις 
(άλλο), το 4,16% νέες τεχνολογίες, το 2,77% διαφήμιση, το 1,38% επιτροπή διοίκησης 
ελέγχου. 

 

 

Γράφημα 4.48. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιθανά καινοτόμα στοιχεία που μπορούν 
να ενσωματωθούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά 

τη διαδικασία δημιουργίας του CLUSTER. 
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Στο Γράφημα 4.49. παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ποια 
θεωρούν κρίσιμα σημεία και απαραίτητες προϋποθέσεις για τις συνεργασίες. Το 
34,72% απάντησε δε γνωρίζω, το 34,72% έδωσε διαφορετικές απαντήσεις (άλλο), το 
12,50% επικοινωνία / συνεργασία, το 8,33% κοινό όραμα / στόχο, το 5,55% 
εμπιστοσύνη / συνέπεια, το 4,16% απάντησε το κέρδος. 

 

 

 

Γράφημα 4.49. Ποια θεωρείτε κρίσιμα σημεία και απαραίτητες προϋποθέσεις για τις 
συνεργασίες. 

 

Στο Γράφημα 4.50. παρουσιάζεται η άποψη αν πιστεύεται ότι η δημιουργία του 
CLUSTER θα προσέλκυε νέους επενδυτές στην Περιφέρεια Κρήτης. Το 38,9%  
θεωρεί ότι η προσέλκυση θα ήταν μέτρια, ο 34,7% πολύ, το 15,3% πάρα πολύ, το 
6,9% καθόλου και το 4,2% λίγη. 
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Γράφημα 4.50. Πιστεύετε ότι η δημιουργία του CLUSTER θα προσέλκυε νέους 
επενδυτές στην περιφέρεια Κρήτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα – Προτάσεις 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, οι 
προτεινόμενες πολιτικές επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου, οι περιορισμοί έρευνας 
και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες και προοπτικές επέκτασης της 
τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους στην Κρήτη. 

Δομημένα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων ως 
μεθοδολογία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν σε πέντε τομείς,  
δημογραφικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου, ξενοδοχείου και επισκεπτών, 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, υποστηρικτικών επιχειρήσεων, υποστηρικτικών 
υποδομών και του cluster. 

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 50 ερωτήσεις χωρισμένες σε πέντε ενότητες 
κλειστού και ανοιχτού τύπου με βάση τη σαφήνεια, τη δομή, και τη συνοχή και η 
διάρκεια συμπλήρωσης ήταν 15 λεπτά. Στην έρευνα συμμετείχαν 72 πλήρη 
ερωτηματολόγια και είχε αποσταλεί σε όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης. Επιπλέον, η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω του Google forms, ούτως ώστε οι 
ερωτηθέντες να το συμπληρώσουν αυτόνομα. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν με το Ms Excel 365 και παρουσιάστηκαν 
με πίτες και διαγράμματα. Επιπλέον, έγινε σύγκριση με διεθνή βιβλιογραφία και 
ερμηνεία αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν άνδρες με 61,1% και με ηλικιακή ομάδα 36 – 
45 ετών με ποσοστό 37,5%. Το εκπαιδευτικό επίπεδο με 55,6% κατείχαν πτυχίο (ΑΕΙ, 
ΤΕΙ) και το 44,4% ήταν ιδιοκτήτης / συνιδιοκτήτης, με 79,2% τα έτη προϋπηρεσίας 
στο ξενοδοχειακό κλάδο να ξεπερνούν τα 10 χρόνια. Η κατάταξη του ξενοδοχείου με 
30,6% να είναι 4****, με 80,6% να λειτουργούν ως εποχιακά, με 58,3% να έχουν έως 
25 εργαζόμενους, με 75% από 16 έτη λειτουργίας του ξενοδοχείου, με 30,6% να 
έχουν έως 20 δωμάτια και με 81,9% να είναι ανεξάρτητα ξενοδοχεία. Με 45,8% από 
46 – 55 ετών η κύρια ηλικιακή ομάδα επισκεπτών, με 45,8% από 30.001 – 60.000 
μέσο ετήσιο εισόδημα, με 51,4% από 8 – 12 μέσος όρος παραμονής επισκεπτών σε 
ημέρες και με 73,6% από μία φορά επίσκεψη εντός του έτους. Με 29,2% βρέθηκαν 
δυο απαντήσεις λίγο και μέτρια κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτή η επέκταση της 
τουριστικής περιόδου από 7μηνη σε 12μηνη. Με 48,6% εναλλακτικός βρέθηκε η 
απάντηση στο ποιας μορφής τουρισμού θα συμβάλει στην επέκταση της τουριστικής 
περιόδου και με 30,6% και ως απάντηση μέτρια για την αναπροσαρμογή της 
στρατηγικής διοίκησης του ξενοδοχείου. 

Για την προβολή του ξενοδοχείου κατά τους χειμερινούς μήνες στην πελατειακή του 
ομάδα η επικρατέστερη απάντηση με 40,3% ήταν ότι θεωρείται πολύ σημαντική. Ως 
πάρα πολύ σημαντική θεωρείται η προβολή των τοπικών χειμερινών αξιοθέατων από 
το ξενοδοχείο με 41,7%. Ως πολύ αποτελεσματική με 38,9% χαρακτηρίστηκε σε 
διαφορετικό αγοραστικό κοινό η διαφήμιση. Ισοβάθμησαν με 34,7% το μέτρια 
απαραίτητη και το πολύ απαραίτητη η προσθήκη διαφορετικών εγκαταστάσεων. Με 
48,6% και ως πολύ απαραίτητη κρίθηκε η προσθήκη διαφορετικών δραστηριοτήτων. 
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Επιπλέον, με 36,1% και ως μέτρια απαραίτητη κρίθηκε η διαφορετική τιμολογιακή 
πολιτική κατά τους χειμερινούς μήνες. Με 30,6% και ως μέτρια εφικτή θεωρήθηκε η 
συμφωνία με αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες για τη μεταφορά επισκεπτών όλο 
το χρόνο. Με 33,3% και ως πολύ εφικτή θεωρήθηκε η διατήρηση των τοπικών 
μεταφορών σε λειτουργικό επίπεδο σε δωδεκάμηνη διάρκεια. Με 47,2% και ως πολύ 
εφικτή θεωρήθηκε η σταθερή τροφοδοσία με προϊόντα. Με 37,5% και ως πολύ 
σημαντική κρίθηκε η ύπαρξη σχολών για την εκπαίδευση προσωπικού στις 
απαιτήσεις του τουρισμού 12μηνης διάρκειας. Με 31,9% και ως λίγο κρίθηκε βιώσιμη 
η παραμονή ανοικτών των ‘’τουριστικών επιχειρήσεων’’ όλο το χρόνο. Με 40,3% και 
ως μέτρια εφικτό θεωρήθηκε οι τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν διαφορετική 
τιμολογιακή πολιτική το χειμώνα. Με 34,7% και ως μέτρια εφικτό κρίθηκαν οι 
χειμερινές εκδρομές στους ίδιους προορισμούς του καλοκαιριού. Με 16,66% 
θεωρήθηκε απαραίτητη αλλαγή – προϋπόθεση η προβολή/διαφήμιση/marketing για 
την επίτευξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές 
επιχειρήσεις, ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν με 25% με απάντηση (άλλο). Με 
33,3% και ως πολύ σημαντική θεωρήθηκε η δημιουργία και λειτουργία του καινούριου 
αεροδρομίου. 

Με 68,1% και ως πάρα πολύ σημαντική θεωρείται η βελτίωση των οδικών δικτυών. 
Με 43,1% και ως πολύ σημαντική θεωρείται η βελτίωση και δημιουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Με 41,7% και ως μέτρια σημαντική θεωρείται η βελτίωση και 
δημιουργία ελικοδρομίων. Με 37,5% και ως πολύ σημαντική θεωρείται η βελτίωση και 
δημιουργία λιμανιών. Με 48,6% και ως πολύ σημαντική θεωρείται η δημιουργία 
πολιτιστικών χωρών για τη φιλοξενία εκδηλώσεων. Με 40,3% και ως πολύ σημαντική 
θεωρείται η δημιουργία νέων χώρων υγείας για την υποστήριξη του τουρισμού 
12μηνης διάρκειας. Με 31,94% ως κυρίαρχη απάντηση βρέθηκε η βελτίωση των 
υποδομών στις απαραίτητες αλλαγές – προϋποθέσεις για την επίτευξη της ετήσιας 
επέκτασης της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές υποδομές. Με 37,5% και ως 
πολύ απαραίτητη κρίθηκε η δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού που θα 
αναλάβει το συντονισμό των δράσεων για τουρισμό 12μηνης διάρκειας. Με 56,9% η 
Περιφέρεια θεωρήθηκε ότι πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για την οργάνωση του 
τουρισμού σε 12μηνη βάση. Με 38,9% και ως πολύ απαραίτητο κρίθηκε ότι πρέπει να 
υπάρξουν αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο για να αναπτυχθεί τουρισμός 12μηνης 
διάρκειας. Με 41,66% οι υποδομές θεωρήθηκαν το κυριότερο εμπόδιο επίτευξης 
τουρισμού 12μηνης διάρκειας, με 34,72% οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις και με 
25% η ελλιπής διαφήμιση. Με 19,44% το ελληνικό κράτος κρίθηκε ότι πρέπει να 
ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. 

Με 1,38% ισοβάθμησαν τα μειονεκτήματα (αποδυνάμωση μικρών ξενοδοχείων, 
δυσπιστία μελών, αντικρουόμενα συμφέροντα) και με 4,16% ισοβάθμησαν τα 
πλεονεκτήματα (οικονομίες κλίμακας, οργάνωση), ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσοστά 
με 44,44% και 33,33% βρέθηκαν τα αποτελέσματα (άλλο) και (δε γνωρίζω) 
αντιστοίχως για τη δημιουργία του Cluster. Με 5,56% ως πολιτιστικού αντικειμένου 
επιχειρήσεις βρέθηκε η απάντηση για τη δημιουργία νέων υποστηρικτικών 
επιχειρήσεων μέσα από τη δημιουργία του CLUSTER που θα συμβάλουν στη 
δημιουργία και εξέλιξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου, ωστόσο με 41,66% 
και 29,16% βρέθηκαν τα αποτελέσματα (δε γνωρίζω) και (άλλο) αντιστοίχως. Με 
4,16% ως νέες τεχνολογίες βρέθηκε η απάντηση για τα πιθανά καινοτόμα στοιχεία 
που μπορούν να ενσωματωθούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα 
παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία δημιουργίας του CLUSTER, ωστόσο με 48,61% 
και 43,05% βρέθηκαν τα αποτελέσματα (δε γνωρίζω) και (άλλο) αντιστοίχως. Με 
12,50% ως επικοινωνία / συνεργασία θεωρήθηκε η απάντηση για τα κρίσιμα σημεία 
και απαραίτητες προϋποθέσεις για τις συνεργασίες, ωστόσο με 34,72% ισοβάθμησαν 
τα αποτελέσματα (δε γνωρίζω) και (άλλο). Με 38,9% και ως μέτριας προσέλκυσης 
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κρίθηκε ότι η δημιουργία του CLUSTER θα προσέλκυε νέους επενδυτές στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν: 

• Θεωρείται εφικτή η επέκταση της τουριστικής περιόδου. 

• Στόχευση στον εναλλακτικό τουρισμό. 

• Αναπροσαρμογή στρατηγικής διοίκησης και τιμολογιακής πολιτικής. 

• Διαφήμιση ξενοδοχείων, αξιοθέατων και υποστηρικτικών 
επιχειρήσεων. 

• Προσθήκη εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ιδιωτικών και 
κρατικών. 

• Αναβάθμιση μεταφορών και υποδομών αυτών, ξενοδοχείων και 
υποστηρικτικών επιχειρήσεων. 

• Εκπαίδευση προσωπικού και τροφοδοσία. 

• Πρωτοβουλία Περιφέρειας, κράτους και αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. 

• Δημιουργία Cluster για το συντονισμό των δράσεων. 

• Επιφανειακή γνώση του όρου Cluster και δημιουργία σύγχυσης. 

Προτεινόμενες πολιτικές επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου 

Απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία Cluster στην Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνοντας 
όλη την οργάνωση για την προσπάθεια επέκτασης της τουριστικής περιόδου και 
μέσω αυτού εμφύσηση νέας νοοτροπίας στο αγοραστικό κοινό με παράλληλη 
διαφήμιση του χειμερινού τουριστικού προϊόντος.    

Περιορισμοί έρευνας  

Η επιλογή του κατάλληλου δείγματος επαφίεται στη φύση των συλλεγόμενων 
δεδομένων, το διατιθέμενο κόστος και τη χρονική διαθεσιμότητα για μία ποσοτική 
έρευνα.  

Στη συγκεκριμένη εργασία η συλλογή δεδομένων έγινε με βάση τη γεωγραφική θέση 
των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Για την επέκταση της παρούσας έρευνας κρίνεται απαραίτητη η χρήση μίας μεθόδου 
δειγματοληψίας (ομαδοποιημένη, στρωματοποιημένη, απλή ή τυχαία) κατά 
προτίμηση στρωματοποιημένη με κριτήρια τη διαβάθμιση των ξενοδοχείων, το 
μέγεθος και το καθεστώς ιδιοκτησίας.  

Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η επέκταση του δείγματος με ειδικά διαμορφωμένα 
ερωτηματολόγια κατά κλάδο στις υποστηρικτικές επιχειρήσεις (δημόσιες και 
ιδιωτικές), στις υποστηρικτικές υποδομές (δημόσιες και ιδιωτικές) και στους 
ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. 

 

 

 



54 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

Βιβλιογραφία 

 

• Abeyratne, R.I.R. (1997). The impact of tourism and air transport on the small 

island developing states. Environmental Policy and Law. 27(3), pp.198-202. 

• Allcock, J. B. (1989), Seasonality, In Witt, S. F. and Moutinho, L. (eds), Tourism 

Marketing and Management Handbook, London, Prentice Hall, 387-392. 

• Allcock, J. B. (1989), Seasonality, In Witt, S. F. and Moutinho, L. (eds), Tourism 

Marketing and Management Handbook, London, Prentice Hall, 387-392. 

• Anagnostopoulou, K., Arapis, T., Bouchy, I. & Micha, I. (1996). Tourism and the 

structural funds - the case for environmental integration. Athens: RSPB. 

• Anagnostopoulou, K., Arapis, T., Bouchy, I. & Micha, I. (1996). Tourism and the 

structural funds - the case for environmental integration. Athens: RSPB. 

• Andriotis, K. (2001). Tourism planning and development in Crete. Recent tourism 

policies and their efficacy. International Journal of Sustainable Tourism. 9(4), 298-

316. 

• Andriotis, K. (2002a) Local authorities in Crete and the development of tourism. 

The Journal of Tourism Studies. 13(2), 53-62. 

• Andriotis, K. (2002b) Dependency on tour operators. Problem faced by the Cretan 

tourism businesses and the views of their owners/managers. International Journal 

of Hospitality and Tourism Administration. 4(3), 23-48. 

• Andriotis, K. (2002b). Scale of hospitality firms and local economic development. 

Evidence from Crete. Tourism Management, 23(4), 333-341. 

• Andriotis, K. (2003a). Coastal resorts morphology: The Cretan experience. 

Tourism Recreation Research. 28(1), 67-76. 

• Andriotis, K. (2003b). Tourism in Crete. A form of modernisation. Current Issues In 

Tourism. 6(1), 23-53. 

• Andriotis, K. (2004), ‘Problems of island tourism development: the Greek insular 

regions’ in Bramwell, B., ed. Coastal Mass Tourism: Diversification and 

Sustainable Development in Southern Europe, Channel View Publications, 

Clevedon, pp 114–132. 

• Andriotis, K. (2005). Seasonality in Crete. Problem or a way of life? Tourism 

Economics. 11(2), 207-224. 

• Andriotis, K. (2006). Hosts, guests and politics. Coastal resorts morphological 

change. Annals of Tourism Research, 33(4), 1079-1098. 



55 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

• Andriotis, K. and Vaughan, D. R. (2003). Urban residents’ attitudes towards 

tourism development: The case of Crete. Journal of Travel Research, 42(2), 172-

185.  

• Andriotis, Κ. & Vaughan, D.R. (2004). The tourism workforce and policy: Exploring 

the assumptions using Crete as the case study. Current Issues in Tourism. 7(1), 

66-87. 

• ARROW, K. (1962), “Economic Welfare and the Allocation of Resources for 

Innovation,” in Nelson R. R., (ed) The Rate and Direction of Inventive Activity, 

Princeton University Press, Princeton. 

• BarOn, R. R. V. (1972), Seasonality in tourism – part I, International Tourism 

Quarterly, Vol 4, 40-64. 

• BarOn, R. R. V. (1973), Seasonality in tourism – part II, International Tourism 

Quarterly, Vol. 1, 51-67 

• BarOn, R. R. V. (1975), Seasonality in tourism: a guide to the analysis of 

seasonality and trends for policy making, Economist Intelligence Unit, London 

• Basil, F.E. (1964). Crete Tourist Development Study. Athens: Ministry of Co-

ordination. 

• Baum, T. and Hagan, L. (1997). Responses to seasonality in tourism: the 

experiences of peripheral destinations, International Tourism Research 

Conference on Peripheral Area Tourism, Bornholm. 

https://doi.org/10.1002/(sici)1522-1970(199909/10)1:53.0.co;2-l 

• Baum, T., Hagen, L. (1999), Response to Seasonality: the experience of peripheral 

destinations, International Journal of Tourism Research, Vol. 1 (5), 299-312. doi: 

http://dx.doi. org/10.1002/(SICI)1522-1970(199909/10)1:5%3C299::AID-

JTR198%3E3.0.CO;2-L 

• Baum, T., Lundtorp S. (2001), Seasonality in Tourism, Pergamon, Oxford, UK 

• Beni, M. C. (2003). Globalização do turismo: megatendências do setor e a 

realidadebrasileira. Aleph, São Paulo, 74. 

• Bryman, A. and Bell, E., 2007. The nature of quantities research: Business 

research methods. 2nd ed. New york Ocford University. 

• Butler, R (2014), ADDRESSING SEASONALITY IN TOURISM: THE 

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE. Conclusions and Recommendations 

resulting from the Punta del Este Conference, May 2014. 

• Butler, R. i Mao, B., (1997), Seasonality in Tourism: Problems and Measurement, 

in Murphy, P., Quality Management, Chichester, New York, Wiley. 

https://doi.org/10.1002/(sici)1522-1970(199909/10)1:53.0.co;2-l


56 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

• Butler, R. W. (2001), Seasonality in tourism: issues and implications, in Baum T., 

Lundtrop, S., Seasonality in tourism, Pergamon, Amsterdam, str. 5-22 

• Carifio, J. and J. Rocco, 2007. Ten common misunderstandings, misconceptions, 

persistent myths and urban legends about likert scales and likert response formats 

and their antidotes. Journal of Social Sciences, 3(3): 106-116. 

• COHEN, W. LEVINTHAL, D. (1990), “Absorptive Capacity: A New Perspective on 

Learning and Innovation”, Administrative Science Quarterly, 35 (1), 128-152. 

• COHEN, W., LEVINTHAL, D. (1989), “Innovation and Learning: Two Faces of R & 

D”, The Economic Journal, Vol. 99, No. 397, 569-596. 

• Cooper, C., Flechter, J., Fyall, A., Gilbert, D., Wanhill, S. (2005), Tourism 

Principles and Practice, (3re ed.), Pearson Education 

• Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D. & Wanhill, S. (1993). Tourism. Principles and 

Practice. Λονδίνο, Pitman. 

• Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches (3rd ed.). Sage Publications, Inc. 

• Doswell, R. (2002), Τουρισμός: Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ, Αθήνα: 

Κριτική. 

• Ebel, R., 1954. Problems of communication between test specialists and test 

users. Educational and Psychological Measurement, 14: 277-282. 

• Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, Edukacyjne 

prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia 

doradców (Educational provocations: On using performative etnography in 

counsellor education), 2012, Kraków, Impuls, pp. 155 

• EUROPEAN COMMISSION (2004), “European Innovation Scoreboard 2004: 

Comparative Analysis of Innovation Performance”, Commission Staff Working 

Paper, Brussels 19.11.2004, SEC (2004) 1475. 

• FREEMAN C. (1991), “Networks of innovators: A synthesis of research issues”, 

Research Policy 20, 499-514. 

• Hannam, K., Knox, D. (2011) Researching Tourism. In Understanding Tourism. A 

critical Introduction. London: SAGE publications. 

• Higham, J., Hinch, T. (2002), Tourism, sport and season: the challenges and 

potential for overcoming seasonality in the sport and tourism sector, Tourism 

Management, Vol. 23, str. 175-185. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0261-

5177(01)00046-2 

• HNTO (2006). Statistics. Athens: Hellenic National Tourism Organisation. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00046-2
http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00046-2


57 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

• Hunziker, Walter, and K Krapf. 1942. Grundriß der allgemeinen Fremdenverkeh 

rslehre.  Zürich: Polygraph. Verl. 

• Jamieson, S., 2004. Likert scales: How to (ab)use them. Medical education, 

38(12): 1217- 1218. 

• Jang, S. (2004), Mitigating Tourism Seasonality, A Quantitative Approach, Annals 

of Tourism Research, Vol. 31, No. 4, 819-836 

• Kachniewska, M. (2013). Towards the Definition of a Tourism Cluster. Journal of 

Entrepreneurship, Management & Innovation. 9 (1),  33-56.  

• Kousis, M. (1984). Tourism as an agent of social change in a rural Cretan 

community. PhD Thesis. Michigan: University of Michigan. 

• Lentz, F., 1988. Direct observation and measurement of academic skills: A 

conceptual review. New York: Guilford: Behavioral assessment in schools. 

• Lietz, P. (2010). Research into questionnaire design: A summary of the literature. 

International journal of market research, 52(2), 249-272. 

• Likert, R.A., 1932. Technique for the measurement of attitudes. Archives of 

Psychology, 140: 1-55. 

• Lundtorp, S., Rassing, C. R., and Wanhill, S. (1999), The off-season is „no 

season‟: the case of the Danish island of Bornholm, Tourism Economics, Vol. 5, 

No. 1, 49-68. https://doi. org/10.1177/135481669900500104. 

• Matzarakis, A., Nastos, P. (2011). ANALYSIS OF TOURISM POTENTIAL FOR 

CRETE ISLAND, GREECE Global NEST Journal, Vol 13, No 2, pp 141-149. 

• Mitchell, L.S., Murphy, P. (1991) Geography and tourism, Annals of Tourism 

Research 18(1): 57–60. 

• Nadal, J.R., Font, A.R., and Rossello, A.S. (2004), ‘The economic determinants of 

seasonal patterns’, Annals of Tourism Research, Vol 31, No 3, pp 697-711. 

• NELSON, R. R., WINTER, S. G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic 

Change, , Mass, Harvard University Press, Cambridge. 

• Newman, I., & Benz, C. R. (1998). Qualitative-quantitative research methodology: 

Exploring the interactive continuum. Carbondale: Southern Illinois University 

Press. 

• NSSG, Annual Enterprises Statistics in Tourism Sectors (Years 2002-2006). 

• Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2008). 

Tourism in the OECD countries 2008 - Trends and policies. OECD book, Paris, 

France. 

• PAVITT, K. (1984), “Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy 

and Theory,” Research Policy, 13, 343-73 



58 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

• Porter, M. (2000). Location, competition and Economic development: Local 

clusters in a global economy, Economic Development Quartely, Vol. 14. No. 1, 

Tousand Oaks, February, 15. 

• R. Gomm, P. Woods (eds) (1993) Educational Research in Action, Paul Chapman 

Publishing. 

• Region of Crete (1995). Tourism Profile of Crete. Unpublished. Heraklio. 

• RITTS (2003). Socio-economic definition of the wider environment of Crete region. 

Obtained through Internet: http://www.ritts-crete.gr/. 

• Roopa, S., & Rani, M. S. (2012). Questionnaire designing for a survey. Journal of 

Indian Orthodontic Society, 46(4_suppl1), 273-277. 

• Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business 

Students. Pearson, New York. 

• SCHUMPETER, J. (1934), The Theory Of Economic Development, Harvard 

University Press, USA 

• Sikora, K. (2012). Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów, w: 

Zarządzanie i Finanse, 1/2, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 56-57. 

• Siniscalco, M. T., & Auriat, N. (2005). Questionnaire design. Quantitative research 

methods in educational planning, 8. 

• Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku 

turystycznym, DIFIN, Warszawa 

• SUNDBO, J., GALLOUJ, F. (1999), “Innovation in Services in seven European 

Countries”, Synthesis Report for European Commission, DG XII, TSER-SI4S, 99,1 

• Technical Chamber of Greece, Crete and Dodekanese Divisions (1981). Tourism 

and Regional Development. Heraldio, [in Greek]. 

• Theodosakis, N. (1994). Employment in Tourism Establishments of Crete (1989, 

1991, 1993). Heraklio: Institute of Computer Mathematics 

• Tzouvelekas, V. M. & Mattas, K. (1995). Revealing a region’s growth potential 

through the internal structure of the economy. International Advances in Economic 

Research, 1(3), 304-314. 

• Vaughan, R., Andriotis, K. & Wilkes, K. (2000). Characteristics of tourism 

employment: The case of Crete. Paper Presented in the 7th ATLAS International 

Conference. North-South: Contrasts and Connections in Global Tourism. June 18-

21, 2000. Savonlinna, Finland. 

• Weaver D. & Lawton L., (2002), Tourism management, Australia, Milton, Qld: John 

Wiley & Sons, Δεύτερη έκδοση.  

http://www.ritts-crete.gr/


59 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

• Weaver, D.B. (1993). Model of urban tourism for small Caribbean islands. 

Geographical Review, 83(2), 134-140. 

• WEIERMAIR, K. (2006), “Product improvement or innovation: what is the key to 

success in tourism?”, Innovation and growth in tourism, OECD, Paris, 53-69 

• WTTC (2006), WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL. GREECE THE IMPACT 

OF TRAVEL & TOURISM ON JOBS AND THE ECONOMY. Correct as of 4 

December 2006. 

• Yacoumis, J. (1980), Tackling seasonality: the case of Sri Lanka, International 

Journal of Tourism Management, Vol. 1, No. 4, 84-98. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/0143-2516(80)90031-6 

 

• Αιγινήτης, Ν.Δ. (1978), Τουριστική Ψυχολογία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 

• Βαρβαρέσος Στέλιος, (2000), Τουρισμός: Έννοιες, μεγέθη, δομές. Η Ελληνική 

• Γεώργιος ∆ηµ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισμός - Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις 

«ΕΛΛΗΝ», 2η Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ.12. 

• Γεώργιος Δημ. Κολτσιδόπουλος «Τουρισμός - Θεωρητική προσέγγιση», Εκδόσεις 

«ΕΛΛΗΝ», 2
η 
Έκδοση, Αθήνα, 2000, σελ.12. 

• Ευθυμιάτου Αντωνία (1987) «Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας» Εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα, σελ. 9 

• Καλφιώτης, Σ. (1974). Τουριστικαί επιχειρήσεις. Αθήνα, εκδ. Θ. Τυροβολά. 

• Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., 2010, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές 

Τουρισμού: ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα.  

• Λαλούμης, Δ., 2015. Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/5283 

• Νικόλαος Κουτρουμπής «Τουρισμός - Γενικές Αρχές, Οργάνωση, νομοθεσία», 

Αθήνα, 1980, σελ.11 

• Π. Κομίλης- Ν. Βαγιονής «Τουριστικός σχεδιασμός- Μέθοδοι και πρακτικές 

αξιολόγησης»,1
η 
Έκδοση, Αθήνα, Δεκέμβριος 1999, σελ.13-14.   

πραγματικότητα, Αθήνα, εκ. Προπομπός, Β’ Έκδοση 

στον τουρισμό, Αθήνα, εκ. Εξάντας 

• Τσάρτας Πάρις, (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις 

 

http://dx.doi.org/10.1016/0143-2516(80)90031-6
http://hdl.handle.net/11419/5283


60 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνά τις δυνατότητες και προοπτικές επέκτασης της τουριστικής 

περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους στην Κρήτη, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Δυνατότητες και προοπτικές επέκτασης της τουριστικής 

περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους στην Κρήτη». 

Παρακαλώ απαντήστε με ειλικρίνεια. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν, θα χρησιμοποιηθούν με 

εμπιστευτικό τρόπο, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων (Ν.2624/2019). Τυχόν προσωπικά στοιχεία δε θα αποκαλυφθούν σε καμία 

περίπτωση και δε θα αναφερθούν στην εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες / ερωτήσεις: 

Παπαδάκης Κτιστάκης Ιωάννης, ktistakisp@gmail.com 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

1. Φύλο   

 Άνδρας  Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

 έως 35 ετών  36 - 45 ετών  46 - 55 ετών    άνω των 56 ετών 

 

3. Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Απόφοιτος Λυκείου    ΑΕΙ (ΤΕΙ, Πανεπιστήμια)     Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό    Άλλο 

 

4. Ποια είναι η θέση σας στο ξενοδοχείο; 

 Ιδιοκτήτης / Συνιδιοκτήτης 

 Διευθυντής 

 Διοικητικό Στέλεχος  

5. Έτη Προϋπηρεσίας στο Ξενοδοχειακό Κλάδο 

 0 - 3  4 - 6  7 - 9  ≥ 10 

 

6. Κατάταξη Ξενοδοχείου (αστέρια) 

 5*****  4****  3***  Άλλο 

 

7. Κατηγορία Ξενοδοχείου 

 Εποχιακή λειτουργία  Συνεχή λειτουργία 

 

8. Αριθμός Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο  

 ≤ 25  26 - 50  51 - 100  101 - 150   ≥ 151 

 

mailto:ktistakisp@gmail.com
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9. Έτη Λειτουργίας του Ξενοδοχείου 

 ≤ 5   6 - 10   11 - 15   ≥ 16  

 
10. Αριθμός Δωματίων στο Ξενοδοχείο 

 ≤ 20  21 - 50  51 - 100  101 - 150   ≥ 151 

 

11. Το ξενοδοχείο σας ανήκει σε κάποια αλυσίδα ή είναι ανεξάρτητο; 

 Μέλος Αλυσίδας  Ανεξάρτητο 
 

12. Κύρια Ηλικιακή Ομάδα Επισκεπτών  

 έως 35 ετών  36 - 45 ετών  46 - 55 ετών    άνω των 56 ετών 

13. Μέσο Ετήσιο Εισόδημα Επισκεπτών 

 ≤ 10.000  10.001 – 30.000  30.001 – 60.000  ≥60.001  

 

14. Μέσος Όρος Παραμονής Επισκεπτών σε Ημέρες 

 ≤ 3   4 - 7   8 - 12   ≥ 13  

 

15. Μέσος Όρος Επισκέψεων σε Φορές Εντός Έτους 

 1   2 - 4  5 - 7   ≥ 8  

 

ΜΕΡΟΣ B: ΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

16. Πιστεύετε ότι είναι εφικτή η επέκταση της τουριστικής περιόδου από 7μηνη σε 

12μηνη υπό προϋποθέσεις. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

17. Ποιας μορφής τουρισμός θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην επέκταση της 
τουριστικής περιόδου. 
 

 Μαζικός  Νεανικός  Τρίτης ηλικίας  Κοινωνικός   Εναλλακτικός 

18. Θεωρείτε ότι θα χρειαστεί αναπροσαρμογή της στρατηγικής διοίκησης του 
ξενοδοχείου για την επίτευξη τουρισμού  12μηνης διάρκειας.  

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

19. Θεωρείτε σημαντική την προβολή του ξενοδοχείου κατά τους χειμερινούς μήνες στην 
πελατειακή του ομάδα. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

20. Θεωρείτε σημαντική την προβολή των τοπικών χειμερινών αξιοθέατων από το 
ξενοδοχείο. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 
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21. Πιστεύετε ότι η διαφήμιση σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό θα είχε 
αποτέλεσμα. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

22. Πιστεύετε ότι η προσθήκη διαφορετικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 
     
     
23. Πιστεύετε ότι η προσθήκη διαφορετικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

24. Κρίνετε απαραίτητη την διαφορετική τιμολογιακή πολιτική κατά τους 
χειμερινούς μήνες. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

     

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

25. Θεωρείτε εφικτή την συμφωνία με αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες για την 

μεταφορά των επισκεπτών όλο τον χρόνο. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

26. Θεωρείτε εφικτή τη διατήρηση των τοπικών μεταφορών σε λειτουργικό επίπεδο σε 

δωδεκάμηνη διάρκεια (υπεραστικά ΚΤΕΛ, ταξί, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα) 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

27. Θεωρείτε εφικτή την σταθερή τροφοδοσία με προϊόντα.   

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

28. Θεωρείτε σημαντική την ύπαρξη σχολών για την εκπαίδευση προσωπικού στις 

απαιτήσεις του τουρισμού 12μηνης διάρκειας. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 
     

29. Θεωρείτε βιώσιμη την παραμονή ανοικτών των ‘’τουριστικών επιχειρήσεων’’ όλο τον 

χρόνο. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

30. Θεωρείτε εφικτό οι τουριστικές  επιχειρήσεις να έχουν διαφορετική τιμολογιακή 

πολιτική τον χειμώνα. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 
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31. Θεωρείτε εφικτές τις χειμερινές εκδρομές στις ιδίους προορισμούς του καλοκαιριού, 

ή θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι προορισμοί. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

32. Παρακάτω διατυπώστε άλλες απαραίτητες αλλαγές – προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές 

επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

33. Θεωρείτε σημαντική τη δημιουργία και λειτουργία του καινούργιου αεροδρομίου. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

34. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση των οδικών δικτυών. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

35. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

36. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία ελικοδρομίων. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

37. Θεωρείτε σημαντική τη βελτίωση και δημιουργία λιμανιών. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

38. Θεωρείτε σημαντική τη δημιουργία πολιτιστικών χωρών για τη φιλοξενία 

εκδηλώσεων. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

39. Θεωρείτε σημαντική τη δημιουργία νέων χώρων υγείας για την υποστήριξη του 

τουρισμού 12μηνης διάρκειας. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 
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40. Παρακάτω διατυπώστε άλλες απαραίτητες αλλαγές – προϋποθέσεις για την 

επίτευξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου στις υποστηρικτικές υποδομές. 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε:  CLUSTER 

 

41. Θεωρείτε απαραίτητη τη δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού που θα 

αναλάβει το συντονισμό των δράσεων για τουρισμό 12μηνης διάρκειας.  

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

42. Ποιανού πρωτοβουλία θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η οργάνωση του τουρισμού σε 

12μηνη βάση. 

 Κεντρικό κράτος  Περιφέρεια  Τουριστικές Επιχειρήσεις 

43. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο για να 

αναπτυχθεί τουρισμός 12μηνης διάρκειας. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 

44. Ποια είναι τα 3 κυριότερα εμπόδια λόγω των οποίων δεν υπάρχει τουρισμός 
12μηνης διάρκειας στην Κρήτη σήμερα; 
 

 

 

 

 

 

45. Από ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις για την επέκταση 
της τουριστικής περιόδου;  
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46. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα από τη 
δημιουργία CLUSTER; 

 

 

 

 

 

 

47. Ποιές νέες υποστηρικτικές επιχειρήσεις πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτό να 
δημιουργηθούν μέσα από τη δημιουργία του CLUSTER που θα συμβάλουν 
στην δημιουργία και εξέλιξη της επέκτασης της τουριστικής περιόδου;  

 

 

 

 

 

48. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιθανά καινοτόμα στοιχεία που μπορούν να 
ενσωματωθούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα  παρουσιαστούν 
κατά τη διαδικασία δημιουργίας του CLUSTER. 

 

 

 

 

 

 

 

49. Ποια θεωρείτε κρίσιμα σημεία και απαραίτητες προϋποθέσεις για τις 
συνεργασίες; 

 

 

 

 

 

 

50. Πιστεύετε ότι η δημιουργία του CLUSTER θα προσέλκυε νέους επενδυτές 
στην περιφέρεια Κρήτης. 

 Καθόλου  Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα Πολύ 

 



66 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 
 

Γενικά σχόλια / Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 


