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Πακέτο Εργαςίασ 1.1.1 ΠΕ1.1.1: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ
ΑΕΙΥΟΡΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟΝ ΦΩΡΟ ΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
τόχοσ του ΠΕ1.1.1 εύναι η παροχό μιασ διαχρονικόσ, ςυντεταγμϋνησ και
ςυνθετικόσ μεθοδολογύασ καταγραφόσ και αξιολόγηςησ του τουριςμού
ςτο νηςιωτικό ςύμπλεγμα τησ Περιφερεύασ του Νοτύου Αιγαύου. Η
αξιολόγηςη ενόσ ςυςτόματοσ ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα με βϊςη την
ανϊλυςη
διαθϋςιμων
δεδομϋνων
παρϋχει
τη
δυνατότητα
παρακολούθηςησ τησ εξϋλιξησ του, με ςτόχο τη ςυνεχό βελτύωςη τησ
ςυνολικόσ απόδοςησ και βιωςιμότητασ του ταυτόχρονα με την επύτευξη
ενόσ καλύτερου επιπϋδου βιώςιμησ ανϊπτυξησ ςτον προοριςμό.
Παρϊλληλα, η διαδικαςύα τησ ςυνεχούσ παρακολούθηςησ επιτρϋπει τόςο
τον εντοπιςμό των παραγόντων που επηρεϊζουν αρνητικϊ την
αξιολόγηςη του ςυγκεκριμϋνου ςυςτόματοσ και χρόζουν βελτύωςησ, όςο
και την ανϊδειξη των παραμϋτρων εκεύνων που μπορούν να
λειτουργόςουν διαχρονικϊ ωσ ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα προσ
αξιοπούηςη.

τόχοσ:

Περιγραφή:

►

Μεθοδολογική προςέγγιςη τησ δημιουργίασ παρατηρητηρίου
για τον αειφόρο τουριςμό ςτο Νότιο Αιγαίο

Η δημιουργύα μιασ δομόσ Παρατηρητηρύου ςτο νηςιωτικό χώρο του
Νότιου Αιγαύου, αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη αποτελεςματικού
ςτρατηγικού ςχεδιαςμού, αλλϊ και βαςικό ςυνθόκη οποιαςδόποτε
προςπϊθειασ πρόβλεψησ και διαμόρφωςησ προτϊςεων βελτύωςησ του
τουριςμού ςτην περιοχό του Νότιου Αιγαύου. Η λειτουργύα του
Παρατηρητηρύου βαςύζεται ςτην αναγκαιότητα ςυλλογόσ και
επεξεργαςύασ πληροφορύασ με βϊςη ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα από
ειδικευμϋνο προςωπικό που θα την αναλύει με τϋτοιο τρόπο ώςτε οι
περιφερειακού και τοπικού φορεύσ λόψησ απόφαςησ να διευκολύνονται να
λϊβουν τισ αποφϊςεισ εκεύνεσ που θα βελτιώςουν την απόδοςη των
επιχειρόςεων λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ταυτόχρονα και τη βελτύωςη του
ςυνολικού μακροχρόνιου οφϋλουσ του προοριςμού από τον τουριςμό. Η
προτεινόμενη μεθοδολογύα ϋχει εκπονηθεύ και χρηςιμοποιηθεύ για τη
μελϋτη προοριςμών ςτη Μεςόγειο ςτο πλαύςιο τησ τρατηγικόσ Βιώςιμησ
Ανϊπτυξησ τησ Μεςογεύου του UNEP/MAP/Blue Plan. Με βϊςη, τα
παραπϊνω ςτο ΠΕ1.1.1 γύνεται αναλυτικό καταγραφό και παρουςύαςη
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εκεύνων των μεθοδολογιών, δεδομϋνων, και δεικτών απόδοςησεπιπτώςεων που θα χρηςιμοποιηθούν από την ερευνητικό ομϊδα για την
περιγραφό και ανϊλυςη του τουριςμού ςτα νηςιϊ του Νότιου Αιγαύου και
θα αποτελϋςουν και τη βϊςη για τη ςυνεχό παρακολούθηςη τησ
δραςτηριότητασ με τη μορφό Παρατηρητηρύου. Με βϊςη, τη
βιβλιογραφικό επιςκόπηςη, τη διεθνό πρακτικό, τη τρατηγικό Βιώςιμησ
Ανϊπτυξησ τησ Μεςογεύου του UNEP/MAP, τη μεθοδολογύα που
αναπτύχθηκε για το Blue Plan και τισ ιδιαιτερότητεσ των νηςιών τησ
Περιφϋρειασ Νοτύου Αιγαύου, το παραδοτϋο του ΠΕ1.1.1 θα περιλαμβϊνει
την αναλυτικό παρϊθεςη μεθοδολογύασ που αφορϊ α) το ςύςτημα
παρακολούθηςησ με τη χρόςη μεταβλητών και δεικτών για τη καταγραφό
και αξιολόγηςη τησ κατϊςταςησ του τουριςμού, β) τη ςυλλογό δεδομϋνων
και τη καταςκευό απλών και ςυνθετικών δεικτών που αφορούν ςτον
τουριςμό και γ) τισ προδιαγραφϋσ των εκθϋςεων κατϊςταςησ και
πολιτικόσ ςτα νηςιϊ του Νότιου Αιγαύου.
Παραδοτέο:

Έκθεςη με την αναλυτικό μεθοδολογύα ςυλλογόσ δεδομϋνων και
ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ με τη χρόςη μεταβλητών και δεικτών και
τη διαδικαςύα αποτύπωςησ των αποτελεςμϊτων

Διάρκεια:

(ΣΡΕΙ μόνεσ)
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟ
Α. Ο ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΡΗΗ
ΣΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ε ΕΝΑΝ
ΠΡΟΟΡΙΜΟ.

Β. Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ
1θ ενότθτα: Προςφορά και ηιτθςθ τουριςμοφ
1. Τουριςτικι προςφορά
2. Τουριςτικι ηιτθςθ
2θ

ενότθτα:

Αποτελζςματα,

επιδόςεισ

και

αξιολόγθςθ

βιωςιμότθτασ τουριςμοφ
3θ ενότθτα: Επιπτϊςεισ του τουριςμοφ ςτθ βιωςιμότθτα του
προοριςμοφ
4θ ενότθτα: Προτεινόμενεσ πολιτικζσ

Γ. ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δ. ΤΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΑΝΑ ΝΗΙ

Ε. ΜΕΛΕΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παράρτθμα 1: Σουριςτικι Προςφορά – αναλυτικι παρουςίαςθ των
προσ ςυμπλιρωςθ πινάκων του ομϊνυμου αρχείου (ςυνθμμζνο
αρχείο
Παράρτθμα 2: Ερωτθματολόγιο Προοριςμοφ
Παράρτθμα 3: Ερωτθματολόγια Προςφοράσ - Ζιτθςθσ
Παράρτθμα 4: Παρουςιάςεισ Παρατθρθτθρίου
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ UNWTO

ΠΡΟΛΟΓΟ
Η απόφαςθ για τθ δθμιουργία ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ
ΤΟΥΙΣΜΟΥ ςτθ Ρεριφζρεια Ν.Αιγαίου βαςίηεται ςτθ προςπάκεια που
ζχει ξεκινιςει ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΡΟΤ/UNWTO) με
το πρόγραμμα GOST (Global Observatories for Sustainable Tourism) για
να υποςτθρίξει τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ανά τον κόςμο να γίνουν
περιςςότερο βιϊςιμοι και ςτισ τρεισ διαςτάςεισ: οικονομικι, κοινωνικι
και περιβαλλοντικι. Ηδθ εδϊ και δφο δεκαετίεσ ο ΡΟΤ ζχει ξεκινιςει
τθν ανάπτυξθ δεικτϊν για να βοθκιςει τουσ προοριςμοφσ να
αντιλθφκοφν τι ςθμαίνει βιωςιμότθτα και πωσ μπορεί να εφαρμοςτεί
ςτθ πράξθ. Η προςπάκεια αυτι ςχεδιάςτθκε για τθ δθμιουργία ενόσ
ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν το οποίο να μπορεί να υποςτθρίηει τθ λιψθ
αποφάςεων προοριςμϊν ςε όλεσ τισ γεωγραφικζσ και διοικθτικζσ
κλίμακεσ. Το πρόγραμμα GOST εςτιάηει κφρια ςε τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ, μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ δικτφου που κα
ςυγκεντρϊνει, κα αναλφει και κα μοιράηεται πλθροφορία
χρθςιμοποιϊντασ ζνα κοινό ςφςτθμα προ-αποφαςιςμζνων δεικτϊν και
παραγωγισ εκκζςεων ςε ότι αφορά τα βαςικά τουσ ςτοιχεία ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ αναγκαία ςυγκριςιμότθτα μεταξφ φαινομενικά μθ
ςυγκρίςιμων προοριςμϊν.
Ο κεντρικόσ ςτόχοσ του GOST είναι να υπθρετιςει τισ ανάγκεσ αυτϊν
που λαμβάνουν αποφάςεισ ςε διάφορα επίπεδα, ςτον δθμόςιο και ςτον
ιδιωτικό τομζα. Ο Βιϊςιμοσ Τουριςμόσ κα βαςιςτεί πάνω ςε γνϊςεισ
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που ςυνδζονται με τθν ίδια τθν τουριςτικι βιομθχανία, τα
αποτελζςματα και τισ επιπτϊςεισ ςτον προοριςμό και ςτισ ευρφτερεσ
τάςεισ ςτθ βιωςιμότθτα τθσ δραςτθριότθτασ. Για να υλοποιθκεί ο
ςτόχοσ χρειάηεται τα Ραρατθρθτιρια να λειτουργιςουν ωσ πρϊτο
επίπεδο ςυγκζντρωςθσ και ανάλυςθσ πλθροφορίασ ςε ότι αφορά ςτθν
τουριςτικι δραςτθριότθτα και τισ τάςεισ τθσ (προςφορά και ηιτθςθ),
ςτα αποτελζςματα τθσ και ςτισ επιπτϊςεισ ςτον προοριςμό κακϊσ και
ςτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ εξελίξεισ αυτζσ. Η πλθροφορία
που κα ςυγκεντρωκεί πρζπει να είναι θ πλζον χριςιμθ για τουσ
διαχειριςτζσ (managers) και τουσ ςχεδιαςτζσ (planners) των
προοριςμϊν και θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθ λιψθ αποφάςεων
ςε επίπεδο επιχείρθςθσ και προοριςμοφ, αφοφ κα παρζχει δυνατότθτα
δια-χωρικϊν και δια-χρονικϊν ςυγκρίςεων.

Α. Ο ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΡΗΗ
ΣΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ε ΕΝΑΝ
ΠΡΟΟΡΙΜΟ
Η τουριςτικι ανάπτυξθ δεν είναι ζνασ αυτοτελισ ςτόχοσ για μια
περιοχι, αλλά ςυνδζεται με το ςφνολο των οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται ς’ αυτι. Επιπλζον, θ επιτυχία του
δεν μπορεί να μετράται αποκλειςτικά από τον αρικμό των τουριςτϊν
που επιςκζπτονται μια περιοχι – ζςτω και αν αποτελεί μια ςθμαντικι
μεταβλθτι βάςθσ– αλλά από τθν επίπτωςθ που ζχει ςτθ περιοχι
υποδοχισ για τθν ευθμερία του τοπικοφ πλθκυςμοφ. Αυτό βαςίηεται
ςτθν απόδοςθ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ και πιο ςυγκεκριμζνα
ςτθ τουριςτικι δαπάνθ και ςτθν απαςχόλθςθ που δθμιουργείται ςτθ
περιοχι και ο τρόποσ με τον οποίο επθρεάηει τθν οικονομία και τθν
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κοινωνία (δθμογραφία) τθσ περιοχισ. Σφμφωνα με τα ςυμβατικά
οικονομικά, ο τουριςμόσ επθρεάηει άμεςα το ΑΕΡ και τθ ςυνολικι
απαςχόλθςθ τθσ περιοχισ όπωσ κάκε άλλθ δραςτθριότθτα και αυτοί
αποτελοφν τουσ βαςικοφσ δείκτεσ για τθν εκτίμθςθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ
περιοχισ.
Η εμφάνιςθ τθσ ζννοιασ τθσ «βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ», ωσ ενόσ πλαιςίου
για τθν αξιολόγθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ευθμερίασ (που παφει να είναι
αποκλειςτικά οικονομικι αλλά αποκτά και κοινωνικι και
περιβαλλοντικι διάςταςθ), οδθγεί ςε δφο ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν
υφιςτάμενθ προςζγγιςθ:
- Ρρϊτα, θ αξιολόγθςθ τθσ επίπτωςθσ του τουριςμοφ δεν βαςίηεται
μόνο ςτθν ςυμβολι τθσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ
(οικονομικι αποτελεςματικότθτα), αλλά τόςο ςτθ ςυμβολι τθσ ςτθν
κοινωνικι δικαιοςφνθ (με τθν εξζταςθ τθσ διάχυςθσ των ωφελειϊν
ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ επιτυγχάνοντασ τθν ενδογενεακι
ιςότθτα) και ςτθ περιβαλλοντικι διατιρθςθ (με ςτόχο τθν
εξακολοφκθςθ τθσ παροχισ πόρων και υπθρεςιϊν από το
περιβάλλον).
- Δεφτερο, θ αξιολόγθςθ δεν αναφζρεται μόνο ςε βραχυπρόκεςμο
ορίηοντα (πχ. τθν ετιςια αφξθςθ των μεγεκϊν) αλλά και ςτθν
μακροχρόνια προοπτικι, αφοφ κα πρζπει να εξαςφαλιςτοφν οι
προχποκζςεισ για ευθμερία και των επόμενων γενεϊν κυρίωσ μζςω
τθσ κλθροδότθςθσ (μεταβίβαςθσ) ποςοτιτων από ανκρϊπινο,
ανκρωπογενζσ και φυςικό κεφάλαιο. Η βιωςιμότθτα τθσ τουριςτικισ
δραςτθριότθτασ ςυμπεριλαμβάνεται και επομζνωσ θ διατιρθςθ των
φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και παραγωγικοφ κεφαλαίου (δθλαδι των
κελγιτρων του προοριςμοφ) και του ανκρϊπινου κεφαλαίου
αποτελεί ζναν μακροπρόκεςμο ςτόχο.
Σελίδα 8

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

Στθ προτεινόμενθ προςζγγιςθ ο τουριςμόσ κεωρείται ωσ κινθτιρια
δφναμθ οικονομικϊν, κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν αλλαγϊν που
επθρεάηουν τθν κατάςταςθ του προοριςμοφ. Οι αλλαγζσ αυτζσ
εξαρτϊνται από τθν ζνταςθ τθσ δραςτθριότθτασ και από τισ επιδόςεισ
τθσ. Η ζνταςθ του τουριςμοφ μπορεί να μετρθκεί με βάςθ:
- Σθν προςφορά, μζςω του αρικμοφ, του τφπου και του μεγζκουσ των
τουριςτικϊν υποδομϊν (καταλφματα, εςτιατόρια, μαρίνεσ, γιπεδα
γκολφ, ςυνεδριακά κζντρα κλπ) αλλά και των γενικϊν υποδομϊν (πχ.
δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ,
ενζργειασ κλπ) που είναι απαραίτθτεσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ
τουριςτικισ ηιτθςθσ, αλλά και τθσ ςυνολικισ ανάπτυξθσ τθσ
περιοχισ. Η καταςκευι των υποδομϊν επθρεάηει μόνιμα τισ χριςεισ
γθσ του προοριςμοφ ενϊ δθμιουργεί παροδικό οικονομικό
αποτζλεςμα και απαςχόλθςθ ςτον τομζα των καταςκευϊν, ενϊ θ
λειτουργία τουσ δθμιουργεί διαρκι αποτελζςματα.
- Σθ ηιτθςθ, μζςω του αρικμοφ των τουριςτϊν που επιςκζπτονται τθ
περιοχι με μονάδα μζτρθςθσ τισ διανυκτερεφςεισ που
πραγματοποιοφνται ςτουσ διάφορουσ τφπουσ καταλφματοσ.
Οι τουρίςτεσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ:
- Δαπανοφν χριματα για να αγοράςουν υπθρεςίεσ (πχ.
διανυκτζρευςθσ, μεταφοράσ, αναψυχισ, ξενάγθςθσ, τραπεηικζσ) και
αγακά όπωσ αναμνθςτικά και ότι άλλο μπορεί να περιλαμβάνεται
ςε ζνα «τουριςτικό προϊόν»,
- Χρθςιμοποιοφν ανκρϊπινουσ πόρουσ που παράγουν τισ τουριςτικζσ
υπθρεςίεσ (άμεςθ απαςχόλθςθ) ενϊ υπάρχει και θ απαςχόλθςθ που
είναι απαραίτθτθ για να παραχκοφν τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ που
είναι απαραίτθτεσ για τθ παραγωγι των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν
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(ζμμεςθ απαςχόλθςθ), δθμιουργϊντασ επομζνωσ νζεσ κζςεισ
εργαςίασ. Αυτζσ οι κζςεισ εργαςίασ ζχουν διάφορα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά ςε ότι αφορά το γζνοσ, τθν θλικία και το επίπεδο
εκπαίδευςθσ των απαςχολουμζνων, τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ,
τθ κζςθ ςτθν επιχείρθςθ κλπ. που είναι ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το
είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ που δθμιουργεί ο τουριςμόσ
- Χρθςιμοποιοφν πρϊτεσ φλεσ (ενζργεια, νερό…) και παράγουν
διάφορα είδθ αποβλιτων (ςτερεά, υγρά, αζρια, κόρυβο)
δθμιουργϊντασ περιβαλλοντικζσ πιζςεισ.
Αυτά είναι τα άμεςα αποτελζςματα που ο κάκε τουρίςτασ δθμιουργεί
ςε ζναν προοριςμό. Βζβαια όλοι οι τουρίςτεσ δεν ζχουν τθν ίδια
ςυμπεριφορά και επομζνωσ δεν παράγουν τα ίδια αποτελζςματα ανά
κεφαλι. Σο άκροιςμα όλων αυτϊν των αποτελεςμάτων ςυνιςτά τθ
ςυνολικι επίδοςθ του τουριςμοφ που εξαρτάται από τον αρικμό των
τουριςτϊν και τθν θμεριςια ςυμπεριφορά τουσ. Η τελευταία (θ ανά
κεφαλι και ανά διανυκτζρευςθ επίδοςθ) μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ
βαςικι μονάδα μζτρθςθσ για δια-χωρικζσ και δια-χρονικζσ ςυγκρίςεισ.
Σε ζνα δεφτερο επίπεδο, τα άμεςα οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ςυνολικά αποτελζςματα του τουριςμοφ ζχουν
επίπτωςθ ςτον προοριςμό:
- Η ςυνολικι τουριςτικι δαπάνθ αποτελεί ζναν παράγοντα αλλαγισ
τθσ τοπικισ οικονομίασ που μπορεί να μετρθκεί με τθ μεταβολι του
ΑΕΡ αλλά και τθ μεταβολι τθσ δομισ τθσ οικονομίασ εξ αιτίασ τθσ
άμεςθσ, τθσ ζμμεςθσ και τθσ παράγωγθσ ηιτθςθσ με τθν ανάδυςθ
νζων δραςτθριοτιτων με άμεςθ ι όχι ςχζςθ με τον τουριςμό αλλά
και τθν εξάλειψθ υφιςτάμενων δραςτθριοτιτων που είναι λιγότερο
αποδοτικζσ, τθ διαφοροποίθςθ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν
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επενδφςεων κλπ. Αυτζσ οι αλλαγζσ επθρεάηουν τθν οικονομικι
αποτελεςματικότθτα τθσ περιοχισ κακϊσ επίςθσ και μεταβάλουν τον
ανταγωνιςτικό (εξαγωγικό) τθσ τομζα ι απλά αυξάνουν τισ
ειςαγωγζσ. Ρρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ διατιρθςθ ενόσ
ανταγωνιςτικοφ-εξαγωγικοφ τομζα αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για
τθν βιϊςιμθ αφξθςθ του ΑΕΡ και τθσ απαςχόλθςθσ ςε κάκε περιοχιπροοριςμό, δθμιουργϊντασ πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα.
Αντίκετα θ αφξθςθ των ειςαγωγϊν, διευρφνει τισ διαρροζσ ςε
ειςοδιματα και απαςχόλθςθ και ςυρρίκνωςθ τθσ παραγωγικισ
δομισ με μακροχρόνια αρνθτικά αποτελζςματα.
- Η ςυνολικι τουριςτικι απαςχόλθςθ (άμεςθ, ζμμεςθ και παράγωγθ)
αποτελεί με τθ ςειρά τθσ παράγοντα για αλλαγζσ ςτθ δομι του
πλθκυςμοφ ςτθ περιοχι, κακϊσ μπορεί να μεταβάλει το ποςοςτό
του ενεργοφ και του απαςχολοφμενου πλθκυςμοφ, το ποςοςτό των
απαςχολουμζνων γυναικϊν και νζων, τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ, το
ςυνολικό ειςόδθμα και τθ κατανομι του ειςοδιματοσ, επθρεάηοντασ
τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςτθ περιοχι1.
- Τζλοσ, θ ςυνολικι περιβαλλοντικι πίεςθ που προζρχεται από τισ
άμεςεσ, ζμμεςεσ και παράγωγεσ οικονομικο-κοινωνικζσ αλλαγζσ,
επθρεάηει τθν δυνατότθτα του προοριςμοφ να προςφζρει
περιβαλλοντικά αγακά και υπθρεςίεσ δεδομζνθσ τθσ μεταβολισ των
αποκεμάτων των πόρων (πχ. διακεςιμότθτα πόςιμου νεροφ,
καλάςςιασ τροφισ, ποιότθτασ καλαςςινοφ νεροφ κλπ) που
ςυνεπάγεται τόςο θ μεταβολι των χριςεων γθσ όςο και θ
κατανάλωςθ πόρων και παραγωγι αποβλιτων. Η ποιότθτα του
καλαςςινοφ νεροφ, θ διακζςιμθ ποςότθτα και ποιότθτα του πόςιμου
νεροφ, οι διακζςιμοι οικότοποι, θ ποιότθτα του εδάφουσ, τθσ
1

Σε αυτι τθ προςζγγιςθ δεν μελετϊνται οι αλλαγζσ ςτθ κοινωνικι δομι, διαςτρωμάτωςθ και
ςυμπεριφορά.
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ατμόςφαιρασ, του αγροτικοφ και του αςτικοφ τοπίου είναι τα βαςικά
προσ αξιολόγθςθ κζματα ςε ότι αφορά τθ περιβαλλοντικι
διατιρθςθ τθσ περιοχισ.
Θα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι οι επιπτϊςεισ δεν είναι ίδιεσ ςε όλουσ
τουσ προοριςμοφσ, αλλά εξαρτϊνται από τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
τουσ. Για παράδειγμα θ κατανάλωςθ 1000 κμ νεροφ τθν θμζρα δεν ζχει
τισ ίδιεσ ςυνζπειεσ ςτα υδατικά αποκζματα ςε ζνα μικρό άνυδρο νθςί
και ςε μια θπειρωτικι περιοχι με επαρκείσ υδάτινουσ πόρουσ. Το ίδιο
και ςε ότι αφορά ςτθν απαςχόλθςθ: θ αφξθςθ τθσ εποχικισ
απαςχόλθςθσ μπορεί να καλυφκεί είτε από τοπικό εργατικό δυναμικό
(πχ. με πολυαπαςχόλθςθ), είτε με εποχικι ι μόνιμθ μετανάςτευςθ
(εςωτερικι και εξωτερικι), διαφοροποιϊντασ τισ οικονομικζσ και
δθμογραφικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ επιμζρουσ προοριςμοφσ.

Β. Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Για να περάςει κανείσ από τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ του βιϊςιμου
τουριςμοφ και τθσ ςυμβολισ του ςτθ βιωςιμότθτα του προοριςμοφ ςτθ
αποτφπωςθ τθσ και ςτθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων πολιτικισ, είναι
απαραίτθτο να περάςει από τισ παραμζτρουσ που πρζπει να αναλυκοφν
ςε ςυγκεκριμζνεσ και μετριςιμεσ μεταβλθτζσ. Στθ ςυνζχεια κα
προςδιοριςτοφν οι μεταβλθτζσ που αποτελοφν τον πυρινα του
ςυςτιματοσ και να προςδιοριςτεί ο τρόποσ ςυλλογισ τουσ. Δθλαδι
ποιεσ είναι πθγζσ όταν πρόκειται για δευτερογενι δεδομζνα και με
ποιεσ ζρευνεσ μπορεί/πρζπει να ςυγκεντρωκοφν τα δεδομζνα που δεν
ςυλλζγουν ςυςτθματικά άλλοι φορείσ.
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Η εμπειρία ζχει δείξει ότι ζνα Τουριςτικό Ραρατθρθτιριο για να είναι
αποτελεςματικό να κάνει μια αυςτθρι επιλογι ενόσ μικροφ αρικμοφ
βαςικϊν μεταβλθτϊν που πρζπει να ςυγκεντρϊνονται και να
παρακολουκοφνται ςυςτθματικά (ςε ετιςια βάςθ) ϊςτε: (α) να υπάρχει
θ μζγιςτθ δυνατι πλθρότθτα δεδομζνων και (β) να υπάρχει το
μικρότερο δυνατό κόςτοσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ. Τα
ερωτθματολόγια που ςυνοδεφουν τθ παροφςα μεκοδολογία
προτείνουν τθ ςυλλογι δεδομζνων που κα επιτρζπουν τθ πλθρζςτερθ
δυνατι καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ.
Η επιλογι του άριςτου ςθμείου ιςορροπίασ ςυνδζεται: (α) με τθν
επικυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ να ζχει διακζςιμο ζνα εργαλείο
τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνολικότερου
περιφερειακοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και (β) με τθν επικυμία των
τοπικϊν αρχϊν και των επιχειριςεων να αποκτιςουν τθ κατάλλθλθ
πλθροφόρθςθ ωσ εργαλείο για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων τουσ. Η
παροφςα πρόταςθ υποκζτει τθν φπαρξθ τθσ επικυμίασ και των δφο ζτςι
ϊςτε να υπάρξουν αναλυτικά ςτοιχεία ανά προοριςμό. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ θ ανάλυςθ κα επικεντρωκεί ςτθν επεξεργαςία των
υπαρχόντων δευτερογενϊν δεδομζνων και κα καλφψει ςυνολικά τθν
Ρεριφζρεια ωσ ενιαίο προοριςμό.
Η υλοποίθςθ ζχει 4 βιματα και αφορά ταυτόχρονα το ςφνολο τθσ
Ρεριφζρειασ Ν.Αιγαίου και τουσ επιμζρουσ προοριςμοφσ, δίνοντασ
διαφορετικι ζμφαςθ και πραγματοποιϊντασ διαφορετικι ανάλυςθ ςτα
διαφορετικά χωρικά επίπεδα, ανάλογα με το βακμό ανάλυςθσ των
ςτοιχείων που κα ςυγκεντρωκοφν. Το παραδοτζο είναι θ μια ςυνολικι
ζκκεςθ για τθ Ρεριφζρεια και επιμζρουσ εκκζςεισ για κάκε νθςί-διμο.
Τα 4 βιματα-ενότθτεσ αφοροφν ςε:
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- Ρροςφορά και ηιτθςθ
- Αποτελζςματα & επιδόςεισ τουριςμοφ κακϊσ και αξιολόγθςθ
βιωςιμότθτασ δραςτθριότθτασ
- Επιπτϊςεισ
(οικονομικζσ,
κοινωνικζσ
/
δθμογραφικζσ,
περιβαλλοντικζσ) του τουριςμοφ ςτθ βιωςιμότθτα του προοριςμοφ
- Ρροτεινόμενεσ πολιτικζσ
Για κάκε ζνα από τα βιματα κα προςδιοριςτοφν τόςο οι ελάχιςτεσ
μεταβλθτζσ που είναι απαραίτθτεσ για να υπάρξει θ βαςικι ανάλυςθ
τθσ κατάςταςθσ τόςο των προοριςμϊν όςο και των επιχειριςεων.

1θ ενότθτα: Προςφορά και ηιτθςθ τουριςμοφ
Χρειάηεται καλι και επικαιροποιθμζνθ γνϊςθ τθσ τουριςτικισ
προςφοράσ και ηιτθςθσ των επί μζρουσ προοριςμϊν και αυτι αφορά:

1.1. Τουριςτικι προςφορά
Στθν ενότθτα αυτι κα πρζπει να καταγραφοφν όλα τα ςτοιχεία που
ςυναπαρτίηουν τθν προςφορά ιδιωτικϊν και δθμόςιων υπθρεςιϊν ςτον
προοριςμό ςχθματίηοντασ το τουριςτικό προϊόν του. Το παραγόμενο
προϊόν μπορεί να είναι μοναδιάςτατο (πχ. τουριςμόσ παραλίασ) ι να
δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να διαλζξουν μεταξφ
διαφορετικϊν επιλογϊν, περιςςότερο ι λιγότερο διαφορετικϊν μεταξφ
τουσ.
Το τουριςτικό προϊόν περιλαμβάνει τόςο τισ πρϊτεσ φλεσ (τα κζλγθτρα,
χωρίσ τα οποία δεν νοείται θ παραγωγι του), τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ και
τισ δραςτθριότθτεσ που παράγονται με βάςθ τισ πρϊτεσ φλεσ που
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ςυνκζτουν το ι τα τουριςτικά προϊόντα, ςυνκζτουν τθν τουριςτικι
εικόνα του προοριςμοφ που πρζπει να διακινθκεί μζςω των τυπικϊν
και άτυπων δικτφων διανομισ ςτουσ εν δυνάμει επιςκζπτεσ με τζτοιο
τρόπο που να τουσ πείςει να το επιλζξουν μεταξφ πολλϊν
ανταγωνιςτικϊν επιλογϊν.

Τουριςτικό προϊόν: από τη παραγωγή ςτη διάθεςη
Δ

ε
μ
ο
Σ τ η π ι ξ η ρ

ρ

Άησπα δίκησα
Πόροι

Υπηρεζίες
βάζης

Εθνική αγορά

Τ. Εικόνα

Τ. Προϊόν

Τσπικά

Τοσριζηικά
γραθεία
T. Operators

Διεθνής αγορά

Άησπα Δίκησα

Δίκτςα Διανομήρ

Παπαγωγή

Δ

ε
μ
ο
Σ τ η π ι ξ η ρ

ρ

Με βάςθ τα παραπάνω είναι απαραίτθτο να καταγραφοφν:
- Τα τουριςτικά καταλφματα και τα χαρακτθριςτικά τουσ αλλά και τισ
δυνατότθτεσ κάκε προοριςμοφ για παρακεριςμό (αρικμόσ
παρακεριςτικϊν και προσ ενοικίαςθ κατοικιϊν)
- Τα τουριςτικά κζλγθτρα που περιλαμβάνει τόςο τουσ τουριςτικοφσ
πόρουσ όςο και τισ τουριςτικζσ υποδομζσ, τα χαρακτθριςτικά τουσ
και τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν
- Τισ υπάρχουςεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, κλαςςικζσ και ςφγχρονεσ, και
τα χαρακτθριςτικά τουσ
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Τα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρωκοφν με βάςθ δευτερογενείσ πθγζσ (ΞΕΕ,
τοπικζσ Ενϊςεισ, Επιμελθτιρια, ΕΣΥΕ, ζντυπα, ιςτοςελίδεσ κλπ) για κάκε
ζνα νθςί-διμο ξεχωριςτά με βάςθ ςυγκεκριμζνα πρότυπα (βλ.
Ραράρτθμα 1) και κα αποτελζςουν τθν πρϊτθ φλθ όχι μόνο για
περιγραφι τθσ κατάςταςθσ ςε κάκε προοριςμό αλλά και για τθν
ανάλυςθ των ειδικϊν τουριςτικϊν προϊόντων. Τα ςτοιχεία αυτά πρζπει
να επιβεβαιωκοφν από τουσ διμουσ.
Για τθ ςυγκρότθςθ του Ραρατθρθτθρίου θ υποχρεωτικι μεταβλθτι ςε
ότι αφορά τθ προςφορά είναι:
Μ.1: αριθμόσ τουριςτικϊν κλινϊν ανεξαρτήτωσ τφπου καταλφματοσ
(αριθμόσ κλινϊν)
Η ςυγκζντρωςθ πλθροφορίασ ςχετικά με διάκριςθ των τουριςτικϊν
κλινϊν ςε ξενοδοχειακζσ, campings και βοθκθτικά καταλφματα ανάλογα
με τθ κατθγορία τουσ όπωσ και άλλα χαρακτθριςτικά που
περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα 1 ςυμβάλλει ςε πλθρζςτερθ
ανάλυςθ. Επίςθσ θ προςζγγιςθ του αρικμοφ των κλινϊν ςε ιδιωτικζσ
κατοικίεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ παρακεριςτικζσ ι ενοικιαηόμενεσ
κα δϊςει πλθρζςτερθ εικόνα του προοριςμοφ δεδομζνου ότι οι
θμεδαποί τουρίςτεσ κάνουν υψθλι χριςθ αυτϊν των καταλυμάτων,
ενϊ αυξάνει και ο αρικμόσ των ξζνων τουριςτϊν που τισ χρθςιμοποιεί
κακϊσ αλλάηουν οι προτιμιςεισ. Η γνϊςθ του αρικμοφ των
παρακεριςτικϊν κατοικιϊν είναι επίςθσ απαραίτθτθ για τουσ
διαχειριςτζσ προοριςμοφ ςε ότι αφορά τθ διαχείριςθ νεροφ, ενζργειασ,
αποβλιτων που προςτίκενται ςε αυτά των μονίμων κατοίκων και των
τουριςτϊν.
Από τθ ςχζςθ μεταξφ αρικμοφ διακζςιμων κλινϊν και αρικμοφ μονίμων
κατοίκων προκφπτει θ πικανι μζγιςτθ ζνταςθ τθσ τουριςτικισ
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δραςτθριότθτασ δίνοντασ μια πρϊτθ εικόνα του προοριςμοφ ςε ότι
αφορά τισ αναμενόμενεσ κοινωνικο-οικονομικζσ αλλαγζσ (οικονομικι
και κοινωνικι φζρουςα ικανότθτα), ενϊ θ αναλογία τουσ ανά τχ δίνει
μια προςζγγιςθ τθσ μζγιςτθσ πικανισ περιβαλλοντικισ πίεςθσ.

1.2. Τουριςτικι ηιτθςθ
Η καταγραφι τθσ τουριςτικισ ηιτθςθσ μζςω του ςυνολικοφ αρικμοφ
διανυκτερεφςεων χρθςιμεφει για να αποτυπϊςει τθν πραγματικι
παραγωγι του τουριςτικοφ προϊόντοσ με βάςθ τθν δυναμικότθτα τθσ
περιοχισ που καταγράφεται με τον αρικμό των διακζςιμων κλινϊν. Η
μεταβλθτι αυτι αποτελεί μεταβλθτι κλειδί για όλεσ τισ εκτιμιςεισ,
ςυγκρίςεισ και αξιολογιςεισ. Η εκτίμθςθ του αρικμοφ των
διανυκτερεφςεων ςε ζναν προοριςμό (και ειδικά όταν θ πλθροφορία
είναι διακζςιμθ ανά μινα) επιτρζπει τθ καλφτερθ προςζγγιςθ των
πραγματικϊν πιζςεων που αςκεί θ τουριςτικι δραςτθριότθτα.
Μ.2: αριθμόσ διανυκτερεφςεων ανεξαρτήτωσ τφπου καταλφματοσ
(μηνιαία ςτοιχεία)
Η ςυςτθματικι καταγραφι και άλλων πλθροφοριϊν όπωσ ο αρικμόσ
αφίξεων ακτοπλοϊκά και αεροπορικά (μθνιαία ςτοιχεία), ο αρικμόσ
αφίξεων ςτα καταλφματα (μθνιαία ςτοιχεία) και οι εκνικότθτεσ των
τουριςτϊν (βαςικι διάκριςθ μεταξφ θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν και θ
περαιτζρω ανάλυςθ ανά εκνικότθτα). Η υλοποίθςθ ςτουσ επιμζρουσ
προοριςμοφσ του ερωτθματολογίου τουριςτϊν μπορεί να δϊςει
πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςε ότι αφορά τα χαρακτθριςτικά τουσ, τθ
ςυμπεριφορά τουσ ςτον προοριςμό, τθ μζςθ διάρκεια παραμονισ ςε
ζναν προοριςμό, τθν εποχικότθτα, τον τρόπο άφιξθσ και οργάνωςθσ του
ταξιδιοφ, αλλά και τισ κφριεσ εκνικότθτεσ που τον επιςκζπτονται αλλά
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και τον βακμό ικανοποίθςθσ τουσ από αυτόν, ςτοιχεία ιδιαίτερα
χριςιμα για τθ χάραξθ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ.
2θ ενότθτα: Αποτελζςματα, επιδόςεισ και αξιολόγθςθ βιωςιμότθτασ
τουριςμοφ
Η καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ δραςτθριότθτασ αποτελεί το
επόμενο βιμα μετά από εκείνο των χαρακτθριςτικϊν τθσ ηιτθςθσ και
αναφζρεται τόςο ςτα οικονομικά αποτελζςματα (δθλαδι τα ζςοδα των
τουριςτικϊν επιχειριςεων που μποροφν να προκφψουν από
ερωτθματολόγια προσ τισ επιχειριςεισ είτε προσ τουσ τουρίςτεσ ςχετικά
με τθ δαπάνθ τουσ), ςτα αποτελζςματα τθσ απαςχόλθςθσ (δθλαδι του
αρικμοφ και των χαρακτθριςτικϊν τθσ απαςχόλθςθσ είτε μζςω των
ςτοιχείων του ΙΚΑ είτε από ερωτθματολόγιο προσ τισ επιχειριςεισ)
κακϊσ και τθν χριςθ των περιβαλλοντικϊν πόρων (μζςω
ερωτθματολογίου ςτισ επιχειριςεισ). Ραρακάτω παρατίκενται οι
βαςικζσ πλθροφορίεσ αποτελζςματοσ που πρζπει να ςυγκεντρωκοφν.

Μεταβλητζσ Αποτελζςματοσ:
Α.1: ςυνολική τουριςτική δαπάνη (ή ςυνολικά ζςοδα τουριςτικϊν
επιχειρήςεων) (ςε ευρϊ)
Α.2: ςυνολική τουριςτική απαςχόληςη (αριθμόσ απαςχολοφμενων)
Α.3: ςυνολική ζκταςη εδάφουσ που καλφπτουν οι τουριςτικζσ
επιχειρήςεισ (ή εκτιμϊμενη ζκταςη που ζχει δομηθεί εξ αιτίασ του
τουριςμοφ) (ςε τχ)
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Α.4: ςυνολική κατανάλωςη νεροφ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ (ςε
κμ)
Α.5: ςυνολική κατανάλωςη ενζργειασ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ
(ςε kw)
Α.6: ςυνολική παραγωγή ςτερεϊν αποβλήτων από τουριςτικζσ
επιχειρήςεισ (ςε τόνουσ)
Τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτουν από
ερωτθματολογίων τουριςτικϊν επιχειριςεων.

τθν

ανάλυςθ

των

Πταν υπάρχουν δεδομζνα που αφοροφν τουσ χριςτεσ ιδιωτικϊν
καταλυμάτων (2θσ κατοικίασ, φιλοξενία από φίλουσ και ςυγγενείσ) είναι
ςθμαντικό να καταγράφονται διακριτά δεδομζνου ότι ςθμειϊνουν
ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από εκείνα των υπολοίπων τουριςτϊν όπωσ πχ.
θ τουριςτικι δαπάνθ αφοφ δεν περιλαμβάνει δαπάνθ για κατάλυμα.

Οι δείκτεσ επίδοςθσ χρθςιμεφουν για να μποροφν να γίνουν ςυγκρίςεισ
τόςο μεταξφ επιχειριςεων όςο και μεταξφ προοριςμϊν ςτο χϊρο και
ςτο χρόνο και αποτελοφν βαςικοφσ δείκτεσ εκτίμθςθσ τθσ βιωςιμότθτασ
ενόσ προοριςμοφ αλλά και των επιχειριςεων του και ςτισ τρεισ
διαςτάςεισ. Οι δείκτεσ προκφπτουν με βάςθ τα δεδομζνα
αποτελζςματοσ και δεν χρειάηονται ειδικι ζρευνα. Ρροφανϊσ εφόςον
τα δεδομζνα που ζχουν προκφψει από τθν ζρευνα είναι αναλυτικά
μποροφν να προκφψουν και πρόςκετοι δείκτεσ επίδοςθσ (πχ. ανά
εκνικότθτα, ανά τφπο καταλφματοσ) που είναι ιδιαίτερα χριςιμοι για
τον φορζα άςκθςθσ πολιτικισ.
Δείκτεσ Επίδοςησ:
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Ε.1: Αριθμόσ διανυκτερεφςεων ανά κλίνη
Ε.2: Δαπάνη (Εςοδα) ανά διανυκτζρευςη
Ε.3: Εςοδα ανά κλίνη
Ε.4: Αμεςη απαςχόληςη ανά κλίνη (ανά διανυκτζρευςη)
Ε.5: Συνολική απαςχόληςη ανά κλίνη
Ε.6: Μζςη δομημζνη τουριςτική επιφάνεια ανά κλίνη
Ε.7: Μζςη κατανάλωςη νεροφ ανά διανυκτζρευςη
Ε.8: Μζςη κατανάλωςη ενζργειασ ανά διανυκτζρευςη
Ε.9: Μζςη παραγωγή ςτερεϊν αποβλήτων ανά διανυκτζρευςη

3θ ενότθτα: Επιπτϊςεισ του τουριςμοφ ςτθ βιωςιμότθτα του
προοριςμοφ
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται προςπάκεια καταγραφισ του βακμοφ
επθρεαςμοφ του προοριςμοφ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. Από
τθ πλθροφορία αυτι προκφπτει κατά πόςο οι οικονομικζσ,
δθμογραφικζσ-κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ που
καταγράφονται ςε ζναν προοριςμό οφείλονται ςτον τουριςμό και όχι ςε
άλλεσ εξελίξεισ που ςυμβαίνουν παράλλθλα. Για τον υπολογιςμό των
δεικτϊν επίπτωςθσ είναι απαραίτθτο να υπάρχουν τόςο τα δεδομζνα
αποτελζςματοσ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ όπωσ περιγράφθκαν
ςτθ προθγοφμενθσ ενότθτα όςο και τα ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ
κατάςταςθσ τθσ περιοχισ.
Σελίδα 20

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

Δείκτεσ επίπτωςησ:
Ε.1: ποςοςτό ΑΕΠ από τουριςμό ςτο ςφνολο του ΑΕΠ του προοριςμοφ
Ε.2: ποςοςτό τουριςτικήσ απαςχόληςησ ςτο ςφνολο τησ απαςχόληςησ
Ε.3: ποςοςτό κάλυψησ εδάφουσ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ και
υποδομζσ ςτο ςφνολο τησ τεχνητήσ επιφάνειασ του προοριςμοφ
Ε.4: ποςοςτό κατανάλωςησ νεροφ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ ςε
ςφνολο κατανάλωςησ νεροφ
Ε.5: ποςοςτό κατανάλωςησ ενζργειασ από τουριςτικζσ επιχειρήςεισ ςε
ςφνολο κατανάλωςησ
Ε.6: ποςοςτό παραγωγήσ ςτερεϊν αποβλήτων από τουριςτικζσ
επιχειρήςεισ
Ε.7: ιςοδφναμοσ πληθυςμόσ τουριςτικϊν επιχειρήςεων που
καλφπτεται από ςφςτημα διαχείριςησ υγρϊν αποβλήτων (ιδιωτικό ή
ςυλλογικό) ςε ςχζςη με το ιςοδφναμο ςυνολικοφ πληθυςμοφ που
καλφπτεται από ςυλλογικό ςφςτημα διαχείριςησ)

Από τα παραπάνω ςτοιχεία ςε ςυνδυαςμό με άλλα ςτοιχεία που
προζρχονται από τθν ζρευνα προοριςμοφ (πχ. Σφςτθμα διαχείριςθσ
ςτερεϊν αποβλιτων, ποςοςτό ανακφκλωςθσ κλπ) κα προκφψει κατά
πόςο θ κατάςταςθ που παρατθρείται ςε ζναν προοριςμό πχ. θ
υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και θ δθμιουργία
κατάςταςθσ ανεπάρκειασ, θ υποβάκμιςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, θ
υποβάκμιςθ του εδάφουσ κλπ οφείλονται ςτον τουριςμό ι ςε άλλεσ
δραςτθριότθτεσ.
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4θ ενότθτα: Προτεινόμενεσ πολιτικζσ
Οι προτεινόμενεσ πολιτικζσ βαςίηονται ςτισ μζχρι ςιμερα αναλφςεισ και
ςτα προβλιματα που ζχουν επιςθμανκεί αλλά και ςτισ παγκόςμιεσ
πρακτικζσ. Στόχο ζχουν ςτθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ τόςο των
επιχειριςεων όςο και των προοριςμϊν επθρεάηοντασ τα αποτελζςματα
και τισ επιδόςεισ τουσ και ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ. Αφοροφν ςτθ:
α) βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των επιχειριςεων επιλζγοντασ τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν των
επιχειριςεων που εμπλζκονται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν τουριςμοφ ςτο
Νότιο Αιγαίο αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ
μζςα από ζνα ςφςτθμα ςιμανςθσ τοπικισ (αιγαιακισ) ποιότθτασ και
υπευκυνότθτασ – «Aegean Quality» ωσ κφριο μζςο. Ρεριλαμβάνει
μεταξφ άλλων και τθ ςυνεργαςία μεταξφ επιχειριςεων μζςα από τθ
δθμιουργία δικτφων (clusters) τόςο για τθ προμικεια αγακϊν και
υπθρεςιϊν από προμθκευτζσ όςο και τθ παροχι κοινϊν υπθρεςιϊν ςε
τουρίςτεσ.
Το ςφςτθμα τοπικισ ποιότθτασ και υπευκυνότθτασ ζχει ωσ ςτόχο τθν
αυτοβελτίωςθ των επιχειριςεων με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ και τθ
προβολι των επιχειριςεων που ζχουν φτάςει ζνα επικυμθτό επίπεδο
λειτουργίασ που να υποςτθρίηει
o τθ βελτίωςθ των πρακτικϊν διοίκθςθσ με ςτόχο τθ
βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ,
o τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
ικανοποίθςθ των πελατϊν-τουριςτϊν,

για

τθν
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o τθ χριςθ τοπικϊν πόρων με ςτόχο τθ διαφοροποίθςθ του
προϊόντοσ και τθ διάχυςθ των ωφελειϊν (πολλαπλαςιαςτικϊν
αποτελεςμάτων) ςτθν τοπικι κοινωνία,
o τθν υγιεινι, τθν αςφάλεια και τθν εκπαίδευςθ για τθν
ικανοποίθςθ των εργαηομζνων,
o τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ και
τθσ αιςκθτικισ)
με βάςθ ζναν αρικμό κριτθρίων. Η ςυνεχισ ικανοποίθςθ των κριτθρίων
απαιτεί τθν άςκθςθ πολιτικισ εκ μζρουσ τθσ κάκε μεμονωμζνθσ
επιχείρθςθσ κάτω από τθ κακοδιγθςθ των υπευκφνων του
προγράμματοσ αρχικά και του διαχειριςτι προοριςμοφ ςε επόμενθ
φάςθ. Η πολιτικι αυτι απαιτεί επενδυτικζσ δαπάνεσ και άλλεσ δράςεισ
από τθ πλευρά του επιχειρθματία και ετιςια αξιολόγθςθ των
επιδόςεων τθσ επιχείρθςθσ.
β) βελτίωςθ των παρεχόμενων δθμόςιων (κοινϊν) υπθρεςιϊν για τθ
διαχείριςθ του προοριςμοφ (destination management) με ςτόχο τθ
δθμιουργία βιϊςιμων τουριςτικϊν προοριςμϊν με βάςθ τισ αρχζσ του
ΡΟΤ. Στισ παρεχόμενεσ από τον προοριςμό υπθρεςίεσ εντάςςεται και το
ςφςτθμα
προϊκθςθσ-προβολισ-ενθμζρωςθσ
των
υποψθφίων
τουριςτϊν είτε άμεςα είτε μζςα των διακινθτϊν τουριςμοφ.
Η βελτίωςθ του προοριςμοφ βαςίηεται ςτθ κετικι ανταπόκριςθ ςτο
ςχετικό ερωτθματολόγιο του ΡΟΤ (παράρτθμα ….) με κριτιρια που κα
διαμορφωκοφν τελικά μετά από ςυνεργαςία με τουσ φορείσ, κάτω από
τθν επίβλεψθ του ΡΟΤ.
γ) αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν δυνατοτιτων για ανάπτυξθ ειδικϊν
τουριςτικϊν προϊόντων για τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων
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χαρακτθριςτικϊν και πόρων κάκε προοριςμοφ (υλικϊν και άχλων) με
ςτόχο τθν διαφοροποίθςθ των προοριςμϊν με βάςθ τθ «Νθςιωτικι
Σαυτότθτα».
Με βάςθ το ςκεπτικό αυτό κα γίνουν οι 5 μελζτεσ κεματικοφ τουριςμοφ
(καλάςςιοσ-ακλθτικόσ, πολιτιςτικόσ, κρθςκευτικόσ, φυςιολατρικόσπεριθγθτικόσ ςυνεδριακόσ) που κα εςτιάςουν ςτθν ανάδειξθ των
ςυγκεκριμζνων δυνατοτιτων με βάςθ τθν υπάρχουςα εντολι από τθ
Ρεριφζρεια.
δ) βελτίωςθ του ςυςτιματοσ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ τθσ
Ρεριφζρειασ Ν.Αιγαίου με βάςθ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Τουριςμοφ
και τθ Διεφκυνςθ Τουριςμοφ που με τθ χριςθ τθσ τεκμθρίωςθσ του
Ραρατθρθτθρίου Βιϊςιμου Τουριςμοφ, κα ςυντονίηει τθ λιψθ
αποφάςεων όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτον τουριςτικό
ςχεδιαςμό (Διμοι, Επιμελθτιρια, Τοπικοί Σφλλογοι, Αναπτυξιακζσ
Εταιρείεσ, Διαχειριςτικι Αρχι κλπ) ϊςτε να προκφψουν οι καλφτερεσ
δυνατζσ ςυνζργειεσ και να προχωροφν οι παρεμβάςεισ (επενδφςεισ,
δράςεισ κλπ) που ζχουν εντοπιςτεί ωσ απαραίτθτεσ ςτισ τρεισ
προθγοφμενεσ ενότθτεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να αλλάξει θ
αντίλθψθ ότι θ τουριςτικι πολιτικι εξαντλείται ςτθ προβολι (γεγονόσ
που προζρχεται από τθν λειτουργία των Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν
Τουριςτικισ Ρροβολισ) και ότι παρεμβάςεισ πρζπει να γίνουν ςε όλεσ
τισ φάςεισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ
που περιλαμβάνει:
o τον εντοπιςμό τθσ τουριςτικισ πρϊτθσ φλθσ, των κελγιτρων,
αλλά και των ειδικϊν ανωδομϊν που μποροφν να
προςελκφςουν επιςκζπτεσ,
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o τθν διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικϊν προϊόντων είτε αφοροφν τον
ςυμβατικό τουριςμό ξεκοφραςθσ και αναψυχισ των 3S είτε
αφοροφν ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ελκυςτικϊν ςτον
ςθμερινό καταναλωτι τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ
ςυνδυάηοντασ ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ποιότθτασ,
o τθ δθμιουργία ιςχυρισ τουριςτικισ εικόνασ (brand name) για
τθ περιφζρεια και για κάκε νθςιωτικό προοριςμό και τζλοσ
o τθ λειτουργία ενόσ ςυνεκτικοφ και αποτελεςματικοφ
προγράμματοσ προϊκθςθσ – προβολισ - ενθμζρωςθσ
υποψθφίων τουριςτϊν κακϊσ και ενθμζρωςθσ τουριςτϊν
ςτον προοριςμό (marketing – DMO)
Στθν ενότθτα αυτι δεν κα δοκεί ζμφαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ πολιτικισ,
αλλά ςτθ διαδικαςία λιψθσ και υλοποίθςθσ αποφάςεων πολιτικισ ζτςι
ϊςτε να υπάρξει μεγιςτοποίθςθ του αποτελζςματοσ τουσ, αφοφ ζχει
διαπιςτωκεί ότι ο κατακερματιςμόσ των φορζων που αςχολοφνται με
τον τουριςμό λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθ
μείωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ.

Γ. ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πρϊτθ φάςθ του ζργου περιλαμβάνει:
Α) τθν ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων που υπάρχουν διακζςιμα από
διάφορεσ πθγζσ από τθν ομάδα ζργου ςε ότι αφορά τισ παραπάνω
ενότθτεσ (προςφορά, ηιτθςθ, αποτελζςματα, επιπτϊςεισ)
Β) τθν επικαιροποίθςθ, ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ των δεδομζνων αυτϊν
με τθν ςυνεργαςία των τοπικϊν/δθμοτικϊν αρχϊν για (α) τθ
ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου προοριςμοφ (Ραράρτθμα 2), (β) τθν
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ςυμπλιρωςθ, διόρκωςθ και επικαιροποίθςθ των δεδομζνων που ζχουν
καταγραφεί ςτισ επιμζρουσ εκκζςεισ (γ) τθν οργάνωςθ ενθμερωτικϊν
θμερίδων,
και
(δ) τθν υλοποίθςθ ςε κάκε προοριςμό των
ερωτθματολογίων τουριςτϊν και τουριςτικϊν επιχειριςεων (ϊςτε να
υπάρξουν αναλυτικά δεδομζνα ανά προοριςμό για τθν ηιτθςθ και τα
αποτελζςματα του τουριςμοφ)
Η αποτφπωςθ των δεδομζνων κα ςυνοδευκεί από μία ζκκεςθ που κα
αφορά τθν Ρεριφζρεια Ν.Αιγαίου ςτο ςφνολο τθσ ωσ ενιαίου
προοριςμοφ.

Δ. ΤΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΑΝΑ ΝΗΙ
Οι εκκζςεισ ανά νθςί κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια δομι ωσ ακολοφκωσ

Α. Περιγραφή υφιςτάμενησ κατάςταςησ
Α.1 Γεωμορφολογικά, κλιματολογικά και διοικθτικά ςτοιχεία
Α.2 Φυςικό Ρεριβάλλον
Α.3 Μυκολογία - Ιςτορία – Ρολιτιςμόσ
Α.4 Υποδομζσ – Υπθρεςίεσ
Α.4.1. Μεταφορϊν
Α.4.2. Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ
Α.4.3. Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων
Α.4.4. Τθλεπικοινωνιϊν και ενζργειασ
Σελίδα 26

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

Α.4.5. Ραιδείασ – Δια Βίου Εκπαίδευςθσ
Α.4.6. Υγείασ
Α.4.7. Λοιπζσ Υπθρεςίεσ

Β. Τουριςμόσ
Β.1 Ρροςφορά
Β.2 Ζιτθςθ
Β.3 Αποτελζςματα και Επιδόςεισ
Β.4 Επιπτϊςεισ ςτον προοριςμό
Β.5 Εφαρμοηόμενθ πολιτικι και τοπικι διακυβζρνθςθ
Το εφροσ τθσ ανάλυςθσ κα εξαρτθκεί από τα ςτοιχεία που ο κάκε
προοριςμόσ κα ςυγκεντρϊςει κάτω από τθν επίβλεψθ τθσ ομάδασ
ζργου.

Γ. Αξιολόγηςη υφιςτάμενησ κατάςταςησ τουριςμοφ - ΑΝΑΛΥΣΗ
SWOT
Γ.1 Ιςχυρά ςθμεία
Γ.2 Αδφνατα ςθμεία
Γ.3 Ευκαιρίεσ
Γ.4 Κίνδυνοι
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Η ανάλυςθ Swot κα γίνει με βάςθ τθ προθγοφμενθ περιγραφι τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ςυγκεκριμζνου προοριςμοφ ςε ότι αφορά
ςτα αςκενι και τα ιςχυρά ςθμεία, ενϊ οι ευκαιρίεσ και οι κίνδυνοι κα
πρζπει να προςδιοριςτοφν ςε ςχζςθ με το εξωτερικό περιβάλλον (πχ.
αλλαγζσ ςτθ τάςθ των προτιμιςεων των τουριςτϊν, ςτθν οργάνωςθ τθσ
αγοράσ, ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ προςφοράσ, ςτθ κλιματικι αλλαγι
κλπ)

Δ. Προτάςεισ πολιτικήσ
Δ.1 Δράςεισ για τθ (αυτό)βελτίωςθ επιδόςεων και ποιότθτασ
παρεχόμενων υπθρεςιϊν από επιχειριςεισ μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτο
ςφςτθμα ςιμανςθσ
Δ.2. Δράςεισ για τθ (αυτό)βελτίωςθ επιδόςεων και ποιότθτασ
παρεχόμενων υπθρεςιϊν από προοριςμοφσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτο
ςφςτθμα ςιμανςθσ
Δ.3. Δράςεισ για ανάδειξθ τθσ ταυτότθτασ κάκε νθςιοφ με ςτόχο
τθ διαφοροποίθςθ των παρεχόμενων προϊόντων και τθν ανάπτυξθ
ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ με αξιοποίθςθ-εξειδίκευςθ των κεματικϊν
μελετϊν
Δ.4. Δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ τουριςτικισ διακυβζρνθςθσ με
βάςθ ζνα γενικό πλαίςιο και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του
κάκε προοριςμοφ
Η δυνατότθτα εξειδίκευςθσ των προτάςεων πολιτικισ ανά προοριςμό
εξαρτάται από τθ ποιότθτα και τθ πλθρότθτα των δεδομζνων που κα
ζχουν ςυγκεντρωκεί ανά προοριςμό.
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Ε. ΜΕΛΕΣΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ
Οι μελζτεσ για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν τουριςτικϊν προϊόντων βαςίηεται
ςτθν ανάγκθ για εμπλουτιςμό και διαφοροποίθςθ του προςφερόμενου
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ ΡΝΑ που είναι μζχρι ςιμερα
προςανατολιςμζνο ςτον τουριςμό των 3S αξιοποιϊντασ τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του ςυνόλου τθσ περιφζρειασ και των επιμζρουσ
νθςιϊν:
- Ο εμπλουτιςμόσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ κα γίνει με τθν ανάδειξθ
πόρων και τθ προςφορά δραςτθριοτιτων που ςυνδζονται με τουσ
πόρουσ αυτοφσ προσ τουσ τουρίςτεσ που επιλζγουν το ςυμβατικό
προϊόν του «πακθτικοφ» τουριςμοφ αναψυχισ με ςτόχο τθ
βελτίωςθσ τθσ εμπειρίασ, τθν επιμικυνςθ τθσ παραμονισ, τθν
αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ
- Η διαφοροποίθςθ του προςφερόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ
ςυνδζεται με τθν ικανοποίθςθ των ειδικϊν κινιτρων των τουριςτϊν
εκείνων που εξ αρχισ ενδιαφζρονται για μια περιςςότερο ενεργι
ςχζςθ με το προϊόν τθσ αναψυχισ που προςφζρεται ςιμερα.
Σθμαντικό ςτοιχείο είναι να προςδιοριςτοφν οι πόροι εκείνοι που
μποροφν να προςελκφςουν μια διαφορετικι κατθγορία επιςκεπτϊν
που ςιμερα δεν επιςκζπτονται τθ χϊρα, αλλά και θ επιμικυνςθ τθσ
τουριςτικισ περιόδου δεδομζνου ότι οι μορφζσ αυτζσ τουριςμοφ δεν
ςυνδζονται άμεςα και μονοςιμαντα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτισ
παρακάτω μορφζσ τουριςμοφ:
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o καλάςςιοσ και ακλθτικόσ τουριςμόσ
o πολιτιςτικόσ τουριςμόσ
o περιθγθτικόσ - φυςιολατρικόσ τουριςμόσ
o κρθςκευτικόσ τουριςμόσ
o ςυνεδριακόσ τουριςμόσ
Από τισ παραπάνω μορφζσ οι τζςςερεισ πρϊτεσ βαςίηονται ςε ειδικά
χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ νθςιωτικισ περιφζρειασ, ενϊ θ
ανάπτυξθ του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ εςτιάηεται ςτθν αξιοποίθςθ των
υπαρχουςϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν υποδομϊν (ςυνεδριακϊν χϊρων
διαφόρων μεγεκϊν) με τθ προϊκθςθ ςυνεδρίων που κα αξιοποιοφν
τόςο το νθςιωτικό χαρακτιρα τθσ περιφζρειασ όςο και τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά που αφοροφν τισ άλλεσ τζςςερεισ μορφζσ τουριςμοφ.
Η δομι των μελετϊν αυτϊν κα ακολουκιςει το παρακάτω γενικό
πλάνο:
1. Ραρουςίαςθ τθσ ειδικισ μορφισ τουριςμοφ: ςε ποιουσ
απευκφνεται, τα κίνθτρα των τουριςτϊν που καλείται να
καλφψει, οι πόροι και οι δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με αυτι
είτε με ςτόχο τον εμπλουτιςμό του υπάρχοντοσ προϊόντοσ είτε
τθν προςζλκυςθ τουριςτϊν με ειδικά κίνθτρα. Αναφορά ςε καλζσ
πρακτικζσ κατά προτίμθςθ ομοειδϊν προοριςμϊν.
2. Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ των πόρων και των ςχετικϊν υποδομϊν
που διακζτει θ Ρεριφζρεια και των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων
και προϊόντων που μποροφν να αναπτυχκοφν και των επιμζρουσ
νθςιϊν που διακζτουν τουσ ανάλογουσ πόρουσ δθμιουργϊντασ
ενδεχόμενα και δίκτυα νθςιϊν με κεματικζσ διαδρομζσ (πχ. τα
Σελίδα 30

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

νθςιά τθσ ναυτοςφνθσ, τα βιομθχανικά νθςιά, τα αγροτικάπαραγωγικά νθςιά, τα νθςιά οικολογικισ ςθμαςίασ, τα νθςιά
γεωλογικισ ςθμαςίασ, τα νθςιά τθσ εξορίασ κλπ) ςε διάφορεσ
κεματικζσ.
3. Μεκοδολογία και παραδείγματα
για τθν ανάπτυξθ
ςυγκεκριμζνων προϊόντων ςε ότι αφορά τα ζργα, τισ δράςεισ και
τισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν ϊςτε το προϊόν
να είναι ολοκλθρωμζνο και «εμπορεφςιμο».
4. Μεκοδολογία και παραδείγματα για τθν προϊκθςθ των ειδικϊν
αυτϊν τουριςτικϊν προϊόντων
Η εξειδίκευςθ ανά νθςί των μορφϊν αυτϊν κα γίνει ςτισ επιμζρουσ
εκκζςεισ ςε ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων χωρικϊν και κεματικϊν
μελετθτϊν.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – αναλυτικι παρουςίαςθ των
προσ ςυμπλιρωςθ πινάκων του ομϊνυμου αρχείου (ςυνθμμζνο
αρχείο
Η καταγραφι τθσ τουριςτικισ προςφοράσ γίνεται με βάςθ τουσ
ςχετικοφσ πίνακεσ που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια
Το αρχείο καταγραφισ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ περιλαμβάνει τισ
παρακάτω πεδία:

1ο Φφλλο: Καταλφματα
Ρεριλαμβάνει τόςο ςτακερά δεδομζνα όςο και ετιςια που προζρχονται
από τισ ετιςιεσ ζρευνεσ επιχειριςεων. Τα ςτοιχεία του ςυνοπτικοφ
πίνακα ανά προοριςμό προζρχονται από τα αναλυτικά ςτοιχεία ανά
κατάλυμα.
- Ανά κατθγορία ξενοδοχειακοφ καταλφματοσ:
Στακερά δεδομζνα
o αρικμόσ μονάδων
o αρικμόσ δωματίων
o αρικμόσ κλινϊν
o καλυμμζνθ επιφάνεια (κάλυψθ εδάφουσ ςε τμ)
o δομθμζνθ επιφάνεια (ςυνολικά τμ μονάδασ)
o περίοδοσ λειτουργίασ
Ετιςια ι μθνιαία δεδομζνα
o αρικμόσ απαςχολοφμενων
o αρικμόσ αφίξεων
o αρικμόσ διανυκτερεφςεων
o ςυνολικά ζςοδα
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2ο Φφλλο: Υποδομζσ
Στθ 1θ ςτιλθ περιλαμβάνει το είδοσ των υποδομϊν που ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με τον τουριςμό. Ο κατάλογοσ αυτόσ δεν είναι κλειςτόσ και
μπορεί να προςτεκοφν και άλλεσ κατθγορίεσ υποδομϊν εφόςον κρικεί
απαραίτθτο ςε ςυνεννόθςθ με τθν ομάδα ζργου
Στθ 2θ ςτιλθ δίνεται το όνομα τθσ υποδομισ (πχ. Αρχαιολογικό
Μουςείο Σερίφου) θ χωροκζτθςθ – τοποκεςία του(πχ. Ράνω Χϊρα
Σερίφου)
Στθ 3θ ςτιλθ δίνεται ςφντομθ περιγραφι τθσ υποδομισ, δθλαδι τι
περιλαμβάνει (πχ. για ζνα ςυνεδριακό κζντρο: αίκουςα 200 κζςεων,
εξοπλιςμόσ προβολισ, αίκουςα γραμματείασ, 3 καμπίνεσ μετάφραςθσ,
δυνατότθτα λειτουργίασ αναψυκτθρίου, πωλθτιριο)
Στθ 4θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ για τθ περίοδο λειτουργίασ (πχ. όλο
το χρόνο εκτόσ Δευτζρασ και Τρίτθσ, διακζςιμθ όλο το χρόνο μετά από
αίτθμα κλπ)
Στθν 5θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ για τθ χρζωςθ χριςθσ τθσ
υποδομισ (πχ. ειςιτιριο 3€, ενοικίαςθ κεάτρου 300€, κζςθ πρόςδεςθσ
ςτθ μαρίνα 25€/θμζρα ςυμπεριλαμβανόμενων τθσ αποκομιδισ
απορριμμάτων, τθσ τροφοδοςίασ με νερό και θλεκτρικό)
Στθν 6θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ αν θ λειτουργία τθσ υποδομισ
ελζγχεται από κάποιο φορζα πιςτοποίθςθσ
Στθν 7θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ για τον αρικμό των εργαηομζνων
ςε ετιςια βάςθ
3ο Φφλλο: Θζλγθτρα
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Η 1θ ςτιλθ περιλαμβάνει το είδοσ των τουριςτικϊν κελγιτρων που
υπάρχουν ςτθ περιοχι. Ο κατάλογοσ αυτόσ δεν είναι κλειςτόσ και
μπορεί να προςτεκοφν και άλλεσ κατθγορίεσ κελγιτρων εφόςον κρικεί
απαραίτθτο ςε ςυνεννόθςθ με τθν ομάδα ζργου.
Στθ 2θ ςτιλθ δίνεται το όνομα του κζλγθτρου (πχ. Καρναβαλικζσ
εκδθλϊςεισ «Καπετανία») και θ τοποκεςία του
Στθ 3θ ςτιλθ δίνεται ςφντομθ περιγραφι του κζλγθτρου (πχ.
περιπατθτικι διαδρομι 5,5 χιλ και 2.30ω μεςαίασ δυςκολίασ ςτο
αγροτικό τοπίο τθσ Σερίφου)
Στθ 4θ ςτιλθ δίνεται δίνεται βακμόσ αξιολόγθςθσ ςθμαντικότθτασ του
κελγιτρου. Η βακμολόγθςθ γίνεται ωσ εξισ:
- με 5 βακμολογοφνται όςα κζλγθτρα ζχουν παγκόςμια ι
ευρωπαϊκι αναγνϊριςθ, πχ. μνθμείο Ουνζςκο, περιοχι Φφςθ
2000, μεςογειακι διατροφι, προϊόν ΡΟΡ
- με 4 όςα ζχουν ζχουν εκνικι αναγνϊριςθ πχ. διατθρθτζοσ
οικιςμόσ με ΦΕΚ, μνθμείο νεωτζρων χρόνων
- με 3 όςα είναι γνωςτά ςε εκνικό επίπεδο με ςχετικζσ αναφορζσ
χωρίσ επίςθμθ αναγνϊριςθ
- με 2 όςα είναι ευρφτερα γνωςτά και προςελκφουν το
ενδιαφζρον επιςκεπτϊν
- με 1 όςα είναι γνωςτά μόνο ςτον τοπικό πλθκυςμό αλλά θ
ομάδα εκτιμά ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφζρον για αξιοποίθςθ
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Στθ 5θ ςτιλθ αναφζρεται κατά πόςο το κζλγθτρο είναι επιςκζψιμο ι όχι
Στθν 6θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχει αντιτιμο ειςόδου ι χριςθσ
Στθν 7θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχει γραφείο πλθροφοριϊν ςχετικά με
το ςυγκεκριμζνο κζλγθτρο ι/ και οργανωμζνθ ξενάγθςθ
Στθν 8θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχει κατάςτθμα αναμνθςτικϊν ειδϊν/
ι και άλλων αγορϊν
Στθν 9θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχει αναψυκτιριο
Στθ 10θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχουν δραςτθριότθτεσ που
ςυνδζονται με το ςυγκεκριμζνο κζλγθτρο και κατά πόςο αυτζσ είναι με
χρζωςθ
Στθν 11θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχουν WC
Στθ 12θ ςτιλθ αναφζρεται αν υπάρχουν άλλεσ υπθρεςίεσ (πχ.
πρόςβαςθ ςε ΑΜΕΑ, φφλαξθ παιδιϊν κλπ)
Στθ 13θ ςτιλθ αναφζρεται ο αρικμόσ εργαηομζνων

4ο Φφλλο: Δραςτθριότθτεσ
Στθ 1θ ςτιλθ περιλαμβάνει το είδοσ των υπθρεςιϊν και δραςτθριοτιτων
που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τον τουριςμό. Ο κατάλογοσ αυτόσ δεν είναι
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κλειςτόσ και μπορεί να προςτεκοφν και άλλεσ κατθγορίεσ εφόςον κρικεί
απαραίτθτο ςε ςυνεννόθςθ με τθν ομάδα ζργου
Στθ 2θ ςτιλθ δίνεται το όνομα τθσ επιχείρθςθσ
Στθ 3θ ςτιλθ αναφζρεται θ περιοχι ςτθν οποία λειτουργεί
Στθ 4θ ςτιλθ δίνεται θ περιγραφι των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ
Στθ 5θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ για τθ περίοδο λειτουργίασ
Στθν 6θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ αν θ λειτουργία τθσ υποδομισ
ελζγχεται από κάποιο φορζα πιςτοποίθςθσ
Στθν 7θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ για τον αρικμό των εργαηομζνων
ςε ετιςια βάςθ .

5ο Φφλλο: Υπθρεςίεσ
Στθ 1θ ςτιλθ περιλαμβάνει το είδοσ των υπθρεςιϊν που ζχουν άμεςθ
ςχζςθ με τον τουριςμό. Ο κατάλογοσ αυτόσ δεν είναι κλειςτόσ και
μπορεί να προςτεκοφν και άλλεσ κατθγορίεσ εφόςον κρικεί απαραίτθτο
ςε ςυνεννόθςθ με τθν ομάδα ζργου
Στθ 2θ ςτιλθ δίνεται ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτο ςυγκεκριμζνο
κλάδο
Στθν 3θ ςτιλθ δίνονται πλθροφορίεσ για τον αρικμό των εργαηομζνων
ςε ετιςια βάςθ
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ

ΦΟΡΕΑ NAI/OXI

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

1.1 Στρατθγικι
Βιϊςιμου
Ρροοριςμοφ

ΑΝ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΕΚΝΑΙ
"ΝΑΙ", ΠΑΡΟΧΗ
ΠΕΡΙΟΣΕΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ
ΕΜΦΑΗ ΣΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ

1θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΤΣΗΜΑ ΒΙΩΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ
1.1.1 Ο Ρροοριςμόσ διακζτει
Ρ+Δ
πολυετι ςτρατθγικι και
ςχζδιο δράςθσ για τουριςτικι
ανάπτυξθ
1.1.2 α. Η ςτρατθγικι ζγινε
Ρ+Δ
μετά από δθμόςια
διαβοφλευςθ
β. Υπαρξθ ετιςιων εκκζςεων
Ρ+Δ
ςχετικά με τα αποτελζςματα
γ. Γίνεται δθμόςια ςυηιτθςθ
των αποτελεςμάτων

Ρ+Δ

1.1.3 Η ςτρατθγικι είναι
διακζςιμθ δθμόςια

Ρ+Δ
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1.2. Φορζασ
Διαχείριςθσ
Ρροοριςμοφ

1.1.4 Η ςτρατθγικι
περιλαμβάνει περιβαλλοντικά,
οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτιςτικά, ποιοτικά, υγιεινι
και αςφάλεια και αιςκθτικά
κζματα

Ρ+Δ

1.1.5. Εξαςφαλίηεται επαρκισ
και ςυνεχισ χρθματοδότθςθ
τθσ ςτρατθγικισ τουριςτικισ
ανάπτυξθσ

Ρ+Δ

1.2.1. Ο Ρροοριςμόσ διακζτει
ΦΔΡ
1.2.2. Στον ΦΔΡ ςυμμετζχουν
ο δθμόςιοσ και ο ιδιωτικόσ
τομζασ

Ρ+Δ

Αν ναι ςε ποιόν από τουσ
παρακάτω ςτρατθγικισ
αναφζρεται; (α) Ροιοτικι
αναβάκμιςθ καταλυμάτων
(β) Σιμα ποιότθτασ
παρεχόμων υπθρεςιϊν (γ)
Ροιοτικι αναβάκμιςθ
φυςικοφ και αςτικοφ τοπίου
(πχ. αςτικζσ αναπλάςεισ) (δ)
Βελτίωςθ παρεχόμενων
δθμόςιων υπθρεςιϊν πχ.
εγκαταςτάςεισ λιμανιοφ,
δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ,
πλθροφόρθςθ τουριςτϊν
κλπ (ε) Εκπαίδευςθ
ανκρωπινου δυναμικοφ (η)
Εμπλουτιςμόσ υφιςτάμενου
τουριςτικοφ προϊόντοσ
παραλίασ με
δραςτθριότθτεσ (θ) ειδικά
τουριςτικά προϊόντα πχ.
ςυνεδριακό, περιπατθτικό,
καταδυτικό κλπ (κ) Σφςτθμα
προϊκθςθσ: τουριςτικι
εικόνα-ςλόγκαν, ςφςτθμα
προβολισ από διαδίκτυο,
εκδοςθ εντφπων, ςυμμετοχι
ςε εκκζςεισ
εςωτερικοφ/εξωτερικοφ,
ςφςτθμα κρατιςεων μζςα
από ιςτοςελίδα του διμου
κλπ

Κατάλογοσ ζργων που
χρθματοδοτοφνται

Ρ+Δ
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1.3 Υπαρξθ
ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ
αποτελεςμάτων επιπτϊςεων

1.4 Διαχείριςθ
εποχικότθτασ
τουριςμοφ

1.5. Στρατθγικι
προςαρμογισ ςτθ
κλιματικι αλλαγι

1.6. Κατάλογοσ
τουριςτικϊν πόρων
και κελγιτρων
(φυςικϊν και
πολιτιςτικϊν)

1.2.3. Χρθματοδότθςθ ΦΔΡ
……€ / ζτοσ Θεωρείται
επαρκισ
1.2.4. Στελζχωςθ ΦΔΡ …..
Άτομα. Η ςτελζχωςθ
κεωρείται επαρκισ
1.3.1 Υπάρχει ςφςτθμα
παρακολοφκθςθσ
αποτελεςμάτων και
επιπτϊςεων;
1.3.2. Υπάρχει ςφςτθμα
δθμόςιων εκκζςεων

Ρ+Δ

1.3.3. Το ςφςτθμα
αξιολογείται και
επικαιροποιείται τακτικά ςε
ότι αφορά τισ μεταβλθτζσ του;
1.4.1. Υπάρχει ειδικι
ςτρατθγικι για τθ μείωςθ τθσ
εποχικότθτασ. Αν ναι ποιά

Ρ+Δ

1.4.2. Εχουν αξιολογθκεί τα
αποτελζςματα τθσ ;

Ρ+Δ

1.5.1. Ο προοριςμόσ ζχει
ςφςτθμα για προςδιοριςμό
των κινδφνων από τθ
κλιματικι αλλαγι
1.5.2. Ο προοριςμόσ ζχει
ςτρατθγικι προςαρμογισ ςτθ
κλιματικι αλλαγι

Ρ

1.5.3. Ο προοριςμόσ ζχει
πρόγραμμα
ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ

Ρ

1.6.1. Ο προοριςμόσ ζχει
κατάλογο των τουριςτικϊν
πόρων και κζλγθτρα

Δ

Ο κατάλογοσ αυτόσ είναι
δθμόςια διακζςιμοσ;

Δ

Ρ+Δ

Ρ+Δ

Ρ+Δ

Ρ +Δ

Ρ
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1.7. υκμίςεισ και
πολιτικζσ
ςχεδιαςμοφ που
περιλαμβάνουν
βιϊςιμεσ χριςεισ
γθσ, μορφολογικζσ,
καταςκευαςτικζσ
και κατεδαφιςτικζσ
ρυκμίςεισ,

1.6.2 Ο προοριςμόσ ζχει
ταξινομιςει τουσ τουριςτικοφσ
πόρουσ και τα κζλγθτρα
ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτα
τουσ και το βακμό
αξιοποίθςθσ τουσ
1.7.1. Ο προοριςμόσ ζχει
ςχζδιο χριςεων γθσ και
περιοριςμοφσ για τθ δόμθςθ

Δ

1.7.2. Ο προοριςμόσ ζχει
ρυκμίςεισ για τισ
περιβαλλοντικά ευαίςκθτεσ
περιοχζσ (χαρακτθριςμζνεσ
περιοχζσ και ςχζδιο
διαχείριςθσ)
1.7.3 Ο προοριςμόσ ζχει
ρυκμίςεισ προςταςίασ των
πολιτιςτικϊν πόρων

Ρ-Δ

Δ

Φπαρξθ χωροταξικοφ και
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ
(Χωροταξικό, ΓΡΣ, ΣΧΟΟΑΡ,
ΖΟΕ) ι άλλθσ ρφκμιςθσ του
χϊρου που να περιλαμβάνει
περιοριςτικά μζτρα:
αδόμθτεσ περιοχζσ,
διεφρυνςθ ηϊνθσ αιγιαλοφ,
αφξθςθ αρτιότθτασ,
κακοριςμό ανϊτατου ορίου
τουριςτικϊν κλινϊν.
Ροςοςτό γθσ/ςυνολου με
κακοριςμζνεσ χριςεισ
• Ρεριοχζσ με ειδικό
κακεςτϊσ προςταςίασ (π.χ.
Natura)
• Τοπία Φυςικοφ Κάλλουσ

Ρ-Δ

• Αρχαιολογικοί χϊροι.
Εξετάηεται ο βακμόσ
προςταςίασ (απλόσ
χαρακτθριςμόσ, οροκζτθςθ,
ηϊνεσ προςταςίασ,
επιςκεψιμότθτασ)
• Ραραδοςιακοί οικιςμοί.
Εξετάηεται θ κζςπιςθ
γενικϊν ι ειδικϊν κανόνων
και όρων δόμθςθσ

1.7.4 Οι ρυκμίςεισ αυτζσ ζχουν Ρ - Δ
προζλκει από δθμόςια
διαβοφλευςθ
1.7.5. Ο προοριςμόσ ζχει
δθμοςιοποιθμζνεσ τισ
εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ

Ρ-Δ
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1.8.1. Ο προοριςμόσ ζχει
πολιτικζσ που να
υποςτθρίηουν τθν
1.8. Ρολιτικζσ
προςβαςιμότθτα ατόμων με
προςπελαςιμότθτασ
ειδικζσ ανάγκεσ
για όλουσ
1.8.2 Οι πολιτικζσ αυτζσ
λαμβάνουν υπόψθ τθ
προςταςία του χϊρου
1.9.1. Ο προοριςμόσ ζχει
νομοκεςία ι πολιτικι για τθν
απόκτθςθ ιδιοκτθςίασ

Ρ-Δ

Ρ-Δ

Ρ

• Υπαρξθ κτθματολογίου/
ςτοιχεία για το μζςο
μζγεκοσ ιδιοκτθςιϊν
Υπαρξθ ρυκμίςεων υπζρ
μονίμων κατοίκων
• Υπαρξθ
δθμοςιασ/δθμοτικισ
γθσ/μεγάλων ιδιοκτθςιϊν
(εκκλθςιαςτικά)

1.9. Θζματα
ιδιοκτθςίασ

1.10 Ικανοποίθςθ
επιςκεπτϊν

1.11. Ρρότυπα
βιωςιμότθτασ και
εφαρμογι τουσ από
τισ επιχειριςεισ

1.10.1. Ο προοριςμόσ εκπονεί
ζρευνα για τθν ικανοποίθςθ
των τουριςτϊν

Ρ-Δ

1.10.2. Ο προοριςμόσ
δθμοςιοποιεί τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
1.10.3. Ο προοριςμόσ ζχει
μθχανιςμό για να βελτιϊνει
τθν ικανοποίθςθ των
επιςκεπτϊν
1.11.1. Εφαρμογι
πιςτοποίθςθσ βιωςιμότθτασ ι
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
από επιχειριςεισ
1.11.2. Γίνεται
παρακολοφκθςθ επιχειριςεων
που είναι ενταγμζνεσ ςε
ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ
1.11.3. Δθμοςιοποίθςθ του
καταλόγου των
πιςτοποιθμζνων επιχειριςεων

Ρ-Δ

Ρ- Δ

Ρ-Δ
αν ναι πόςεσ επιχειριςεισ
ζχουν ενταχκεί;
Ρ-Δ

Ρ-Δ

Σελίδα 41

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

1.12. Αςφάλεια και
προςταςία
τουριςτϊν

1.13. Διαχείριςθ
κρίςεων

1.12.1. Ελεγχοι ςε τουριςτικζσ
επιχειριςεισ για κζματα
αςφάλειασ (φωτιά, υγιεινι,
θλεκτρικισ ενζργειασ)

Ρ-Δ

1.12.2. Μζτρα πρόβλεψθσ και
αςφάλειασ ςε τουριςτικζσ
περιοχζσ (πχ. ςτακμοί πρϊτθσ
βοικειασ)
1.12.3. Συςτιματα πρόβλεψθσ
και καταςτολισ εγκλιματοσ

Ρ-Δ

1.12.4. Σφςτθμα αδειοδότθςθσ
ταξι με τιμολόγιο ςτισ πφλεσ
ειςόδου
1.12.5. Δθμόςιεσ εκκζςεισ για
αςφάλεια και προςταςία
τουριςτϊν

Ρ

1.13.1 Σχζδιο διαχείριςθσ
κρίςεων και άμεςθσ
παρζμβαςθσ
1.13.2. Διακζςιμοι ανκρϊπινοι
και οικονομικοί πόροι για τθν
εφαρμογι ςχεδίου
διαχείριςθσ κρίςεων

Ρ

1.13.3. Συμμετοχι ιδιωτικοφ
τομζα ςτο ςχζδιο διαχείριςθσ
κρίςεων με διαδικαςίεσ
επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια
και μετά τθ κρίςθ
1.13.4. Ρόροι και εκπαίδευςθ
προςωπικοφ, επιςκεπτϊν και
μονίμων κατοίκων ςε κζματα
διαχείριςθσ κρίςεων

Ρ

1.13.5. Επικαιροποίθςθ
ςχεδίου διαχείριςθσ κρίςεων

Ρ

Ρ

Ρ-Δ

Ρ

Ρ

2θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΑΧΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΡΝΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ
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2.1.
Ραρακολοφκθςθ
οικονομικϊν
αποτελεςμάτων και
επιπτϊςεων

2.2. Ευκαιρίεσ
καριζρασ τοπικά

2.3. Εκπαίδευςθ
εργοδοτϊν –

2.1.1. Συςτθματικι
παρακολοφκθςθ οικονομικϊν
αποτελεςμάτων τουριςμοφ
(δαπάνθ ανά
κεφαλι/διανυκτζρευςθ ,
ειςόδθμα ανά δωμάτιο,
απαςχόλθςθ και επενδφςεισ

Ρ-Δ

Δθμόςια ζκκεςθ
αποτελεςμάτων
2.1.2 Συςτθματικι
παρακολοφκθςθ των άμεςων
και ζμμεςων αποτελεςμάτων
του τουριςμοφ
Δθμόςια ζκκεςθ
αποτελεςμάτων
2.1.3. Συλλογι και
δθμοςιοποίθςθ
αποτελεςμάτων άμεςθσ και
ζμμεςθσ απαςχόλθςθσ ανά
φφλλο και θλικία
2.2.1. Υπαρξθ νομοκεςίασ ι
πολιτικισ που να υποςτθρίηει
ίςεσ ευκαιρίεσ για
απαςχόλθςθ ςε όλουσ
ςυμπεριλαμβανόμενων
γυναικϊν, νζων, ΑΜΕΑ,
αλλοδαπϊν, μειονοτιτων και
άλλων ευάλωτων ομάδων
2.2.2. Ρρογράμματα
εκπαίδευςθσ για ίςεσ
ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν
εργαςία
2.2.3. Νομοκεςία/πολιτικζσ
και ζλεγχοι ςε ότι αφορά τθν
νόμιμθ απαςχόλθςθ και
μιςκοδοςία
2.2.4. Νομοκεςία/πολιτικζσ
για εργαςιακι αςφάλεια

Ρ-Δ

2.3.1. Ρρογράμματα
εκπαίδευςθσ εργοδοτϊν

Ρ-Δ

Ρ-Δ

Ρ-Δ
Ρ-Δ

Ρ

Ρ

Ρ

Ρ
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εργαηομζνων για
βελτίωςθ
λειτουργίασ των
επιχειριςεων

2.3.2. Ρρογράμματα
εκπαίδευςθσ εργαηομζνων

Ρ-Δ

2.4.1. Ρρόγραμμα για τθν
υποςτιριξθ και οικοδόμθςθ
ικανοτιτων ςτισ τοπικζσ ΜΜΕ

Ρ-Δ

2.4.2. Ενίςχυςθ τοπικισ
οικονομίασ/ ςυνδεςθ με
τουριςμό

Ρ-Δ

2.4.3. Δικτφωςθ επιχειριςεων

Ρ-Δ

2.5.1. Συςτθματικι
καταγραφι, ανάλυςθ και
ζκκεςθ δεδομζνων που
αφοροφν τθν ικανοποίθςθ του
τοπικοφ πλθκυςμοφ για τθν
διαχείριςθ του προοριςμοφ

Ρ-Δ

Σιμανςθ τοπικϊν προϊόντων
- Ρρόγραμμα για τθν
υποςτιριξθ και ανάπτυξθ
τοπικϊν βιϊςιμων
προϊόντων και υπθρεςιϊν
βαςιςμζνων ςτθν
αξιοποίθςθ - Ρρόγραμμα
για τθν υποςτιριξθ
τουριςτικϊν επιχειριςεων
να αγοράηουν τοπικά
προϊόντα και υπθρεςίεσ
τοπικϊν πόρων
• Ρρόγραμμα για τθ
δικτφωςθ τοπικϊν
παραγωγϊν ςτθν τουριςτικι
αλυςίδα
• Εμπειρίεσ δικτφωςθσ

2.4 Υποςτιριξθ
τοπικϊν
επιχειρθματιϊν και
δίκαιου εμπορίου

2.5 Αποψθ τοπικισ
κοινωνίασ για τθν
διαχείριςθ
προοριςμοφ

3θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΕ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΚΕΠΣΕ
3.1.1. Συςτιματα διαχείριςθσ
Ρ-Δ
για τθ προςταςία φυςικϊν και
3.1. Ρροςταςία
πολιτιςτικϊν πόρων
τουριςτικϊν
ςυμπεριλαμβανόμενου και
κζλγθτρων
του δομθμζνου περιβάλλοντοσ
και του αγροτικοφ και του
αςτικοφ τοπίου
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3.2. Ρρόςβαςθ
τοπικοφ πλθκυςμοφ
ςτα τουριςτικά
κζλγθτρα

3.3. Διαχείριςθ
επιςκεπτϊν

3.4. Συμπεριφορά
επιςκεπτϊν

3.5. Ρροςταςία
πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ

3.6 Ερμθνεία
τουριςτικϊν
τοποκεςιϊν
(κελγιτρων)

3.1.2 Σφςτθμα
Ρ-Δ
παρακολοφκθςθσ για τθ
καταγραφι, μζτρθςθ και
αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων
του τουριςμοφ ςε περιοχζσ και
κζλγθτρα
3.2.1 Ρρογράμματα για
Ρ-Δ
παρακολοφκθςθ, προςταςία
και αποκατάςταςθ δθμόςιασ
πρόςβαςθσ ςε τουριςτικά
κζλγθτρα από τουσ ντόπιουσ
3.3.1 Διοικθτικόσ μθχανιςμόσ
υπεφκυνοσ για εκπόνθςθ
ςχεδίων και δράςεων για
διαχείριςθ επιςκεπτϊν

Ρ-Δ

3.4.1. Ρολιτιςτικζσ και
περιβαλλοντικζσ οδθγίεσ ςε
επιςκζπτεσ για ςυμπεριφορά
ςε ευαίςκθτεσ τοποκεςίεσ

Ρ-Δ

3.4.2. Κϊδικασ καλϊν
πρακτικϊν για οδθγοφσ
τουριςτϊν και Τ.Ο
3.5.1. Νόμοι και κανονιςμοί
που προςτατεφουν ιςτορικά
και αρχαιολογικά αντικείμενα
και αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ
προςταςίασ αυτισ

Ρ-Δ

3.5.2 Ρρόγραμμα για τθ
προςταςία και τθν προβολι
τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ (πχ. μουςικι,
τραγοφδια, χειροτεχνιματα,
κουηίνα)
3.6.1 Ερμθνευτικζσ
πλθροφορίεσ για φυςικοφσ και
πολιτιςτικοφσ πόρουσ
διακζςιμεσ ςε επιςκζπτεσ και
ςε τουριςτικά γραφεία

Ρ-Δ

Ρ

Ρ-Δ

Σελίδα 45

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ»

ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

3.6.2. Ερμθνευτικζσ
πλθροφορίεσ κατάλλθλεσ
πολιτιςτικά
3.6.3 Ερμθνευτικζσ
πλθροφορίεσ που
αναπτφχκθκαν με τθν τοπικι
ςυμμετοχι
3.6.4. Ερμθνευτικζσ
πλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτισ
κατάλλθλεσ για τουσ
επιςκζπτεσ γλϊςςεσ
3.6.5 Εκπαίδευςθ ξεναγϊν για
τθ χριςθ των ερμθνευτικϊν
πλθροφοριϊν

Ρ-Δ

3.7. Ρροςταςία
τοπικισ
πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ

3.7.1 Νόμοι και κανονιςμοί ι
προγράμματα για τθ
προςταςία δικαιωμάτων
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ για
ντόπιουσ και κοινότθτεσ

Ρ

Ρ-Δ

3.8.
Ευαιςκθτοποίθςθ
και εκπαίδευςθ
τοπικοφ πλθκυςμοφ

3.8.1. Ρρογράμματα
ευαιςκθτοποίθςθσ και
εκπαίδευςθσ τοπικοφ
πλθκυςμοφ για το ρόλο του
τουριςμοφ
3.9.1 Υπαρξθ νόμων και
προγραμμάτων για τθν
εμπορικι, ςεξουαλικι και
κάκε άλλου είδουσ
εκμετάλλευςθ, διάκριςθ ι
παρενόχλθςθ του τοπικοφ
πλθκυςμοφ
3.9.2 Δθμοςιοποίθςθ των
παραπάνω νόμων /
προγραμμάτων

Ρ

3.9 Ρροςταςία
τοπικοφ πλθκυςμοφ
/ εργαηομζνων από
εκμετάλλευςθ

Ρ-Δ

Ρ-Δ

Ρ-Δ

Ρ
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3.10 Υποςτιριξθ
κοινωνίασ για
κοινοτικζσ και
βιϊςιμεσ
πρωτοβουλίεσ

3.10.1 Ρρογράμματα για
επιχειριςεισ, επιςκζπτεσ και
κοινό να ςυνειςφζρουν ςε
πρωτοβουλίεσ για διατιρθςθ
πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν και
περιβαλλοντικϊν πόρων και
ανάπτυξθ υποδομϊν

Ρ-Δ

4θ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΡΝΗΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ
4.1.1 Αξιολόγθςθ
Ρ
βιωςιμότθτασ για
προςδιοριςμό
4.1.
περιβαλλοντικϊν κινδφνων
Ρεριβαλλοντικοί
4.1.2. Σφςτθμα για τθν
Ρ
κίνδυνοι
αντιμετϊπιςθ εντοπιςμζνων
κινδφνων

4.2. Ρροςταςία
ευαίςκθτων
οικοςυςτθμάτων
και ειδϊν

4.3. Κατανάλωςθ
ενζργειασ και
εκπομπζσ αερίων
κερμοκθπίου

4.2.1 Δθμιουργία και
επικαιροποίθςθ καταλόγου
για ευαίςκθτα και
απειλοφμενα άγρια είδθ και
οικοτόπουσ
4.2.2.Σφςτθμα
παρακολοφκθςθσ αλλαγϊν και
επιπτϊςεων ςτα ευαίςκθτα
οικοςυςτιματα και είδθ

Ρ-Δ

4.2.3 Σφςτθμα αποτροπισ για
περιβαλλοντικοφσ ειςβολείσ

Ρ

4.2.4 υκμίςεισ και κανόνεσ
για ζλεγχο
ςυλλογισ/ςυλλθψθσ,
διάκεςθσ και πϊλθςθσ φυτϊν
και ηϊων
4.3.1. Ρρόγραμμα
υποςτιριξθσ των
επιχειριςεων για μζτρθςθ,
παρακολοφκθςθ,
ελαχιςτοποίθςθ και
δθμοςιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων κατανάλωςθσ

Ρ

Ρ

Ρ-Δ
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ενζργειασ

4.4. Μεταφορζσ
χαμθλϊν
επιπτϊςεων

4.5. Διαχείριςθ
νεροφ και υγρϊν
αποβλιτων

4.3.2 Ρολιτικζσ και κίνθτρα για
τθ μείωςθ τθσ χριςθσ
ορυκτϊν καυςίμων και τθν
αφξθςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ

Ρ-Δ

4.3.3. Ρρόγραμμα
υποςτιριξθσ των
επιχειριςεων για μζτρθςθ,
παρακολοφκθςθ,
ελαχιςτοποίθςθ και
δθμοςιοποίθςθ των
αποτελεςμάτων παραγωγισ
αερίων κερμοκθπίου
4.3.4. Σφςτθμα υποςτιριξθσ
των επιχειριςεων για τθν
μετρίαςθ των εκπομπϊν
αερίων κερμοκθπίου
4.4.1. Ρρόγραμμα για τθ
αφξθςθ τθσ χριςθσ χαμθλισ
επίπτωςθσ μεταφορϊν

Ρ

4.4.2. Ρρόγραμμα για τθν
αφξθςθ τθσ ενεργοφσ
μεταφοράσ (πχ. περπάτθμα,
ποδθλαςία)
4.5.1. Σφςτθμα
παρακολοφκθςθσ τθσ
παραγωγισ και κατανάλωςθσ
νεροφ
4.5.2 Ρρόγραμμα
υποςτιριξθσ των
επιχειριςεων να μετροφν, να
μειϊνουν τθ χριςθ και να
ανακοινϊνουν δθμόςια τθ
χριςθ νεροφ

Ρ-Δ

Ρ

Ρ-Δ

Δ

Ρ-Δ
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4.5.3. Σφςτθμα διαχείριςθσ
νεροφ που καταναλϊνεται
από τισ επιχειριςεισ και οι
ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
είναι ιςόρροπεσ και ςυμβατζσ

Δ

4.5.4. Σφςτθμα διαχείριςθσ και
δθμοςιοποίθςθσ εκκζςεων ςε
ότι αφορά τθ ποιότθτα του
πόςιμου νεροφ

Ρ-Δ

4.5.5 Σφςτθμα διαχείριςθσ και
δθμοςιοποίθςθσ εκκζςεων ςε
ότι αφορά τθ ποιότθτα του
καλαςςινοφ νεροφ

Ρ-Δ

4.5.6. Σφςτθμα που να
ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςε
κζματα ποιότθτασ νεροφ

Δ

4.5.7 Σφςτθμα
παρακολοφκθςθσ για τθ
χωροκζτθςθ, ςυντιρθςθ και
ζλεγχο των απορρίψεων από
ςθπτικοφσ βάκρουσ
4.5.7. Σφςτθμα
παρακολοφκθςθσ για τθ
λειτουργία των βιολογικϊν
κακαριςμϊν (μζγεκοσ ςε
ςχζςθ με τον προοριςμό,
ςωςτι λειτουργία)
4.5.8 Ρρόγραμμα για
υποςτιριξθ των επιχειριςεων
για αποτελεςματικι
επεξεργαςία και επανάχρθςθ
υγρϊν αποβλιτων
4.5.9. Ρρόγραμμα που
εξαςφαλίηει ςωςτι διαχείριςθ
και αςφαλι επανάχρθςθ
υγρϊν αποβλιτων με τισ
ελάχιςτεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
για τον τοπικό πλθκυςμό και
το περιβάλλον

Ρ-Δ

Ρ-Δ

Ρ-Δ

Ρ-Δ
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4.6. Διαχείριςθ
ςτερεϊν
αποβλιτων

4.7 φπανςθ από
κόρυβο και φϊτα

4.6.1. Σφςτθμα διαχείριςθσ
ςτερεϊν αποβλιτων με
μζτρθςθ των αποβλιτων που
δθμιουργοφνται

Δ

4.6.2. Σχζδιο διαχείριςθσ
ςτερεϊν αποβλιτων και
ποςοτικοί ςτόχοι μείωςθσ
τουσ μζςω επανάχρθςθσ και
ανακφκλωςθσ
Υπάρξθ ςυςτιματοσ
αςφαλοφσ απόκεςθσ
υπολειμμάτων
4.6.3 Ρρόγραμμα για
υποςτιριξθ των επιχειριςεων
για μείωςθ, επανάχρθςθ και
ανακφκλωςθ ςτερεϊν
αποβλιτων
4.6.4 Ρρόγραμμα για τθ
μείωςθ τθσ χριςθσ
εμφιαλωμζνου νεροφ από
επιχειριςεισ και επιςκζπτεσ
4.7.1 Οδθγίεσ και ρυκμίςεισ
για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ
ρφπανςθσ από ιχο και φϊτα

Δ

4.7.2. Ρρόγραμμα για τθν
ενκάρρυνςθ των επιχειριςεων
να ακολουκοφν οδθγίεσ και
κανονιςμοφσ για
ελαχιςτοποίθςθ ρφπανςθσ
από κόρυβο και ιχο

Ρ-Δ

Δ

Δ

Δ

Ρ
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Παξάξηεκα 3: Εξσηεκαηνιόγηα Πξνζθνξάο - Ζήηεζεο
1) Ερωτθματολόγιο καταλυμάτων
2) Ερωτθματολόγιο λοιπϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων
3) Ερωτθματολόγιο τουριςτϊν ελλθνικό
4) Ερωτθματολόγιο τουριςτϊν αγγλικό
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ

α/α ερωτθματολογίου: …………………
θμερομθνία: ………………….
περιοχι: …………………
ςυνεντευκτισ: …………………

Α. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
1. Γενικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ:
Επωνυμία:
Ονοματεπϊνυμο
ερωτϊμενου:
Δ/νςθ:
Τθλ., Fax, e-mail, website:

ΝΑΙ

2α. Είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο κόληκνο θάηνηθνο ηεο
πεξηνρήο;

ΟΥΙ

Πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο;……………………….
2β. Είλαη ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο κόληκνο θάηνηθνο ηεο
πεξηνρήο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

Πνην ην επίπεδν εθπαίδεπζεο; …………………….
2γ. Απνηειεί ε επηρείξεζε απηή ην θύξην επάγγεικα ηνπ
ηδηνθηήηε;
Αλ όρη, πνην είλαη ην θύξην ηνπ επάγγεικα;
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……………………………..

3. Είδοσ επιχείρθςθσ:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΡΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ

ΑΛΛΟ (διευκρινίςτε)

4α. Η επηρείξεζε δεκηνπξγήζεθε ζε ηδηόθηεην νηθόπεδν;
4β. Πόηε δεκηνπξγήζεθε ε επηρείξεζε;
4γ. Πνηα ε εηήζηα πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (ζε κήλεο, από –
έσο);

5. Μζγεκοσ επιχείρθςθσ:
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ

Μονόκλινα
Δίκλινα

ΔΙΑΜΕΙΣΜΑΤΑ

Τρίκλινα

Μονόχωρα

Σουίτεσ

Δίχωρα

Bungalows

Σουίτεσ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ
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ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ CAMPING
ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ CAMPING

6. Σο κατάλυμα:
Δληόο Οηθηζκνύ/
Πόιεο

α. είλαη

Δθηόο Οηθηζκνύ/
Πόιεο

β. έρεη έθηαζε γεπέδνπ/
νηθνπέδνπ:
γ. θαηαιακβάλεη επηθάλεηα
θάιπςεο (m2):
δ. θαηαιακβάλεη επηθάλεηα
δόκεζεο (m2):
ε. είλαη θαηεγνξίαο (αζηέξηα,
θιεηδηά):

7. Βαςικζσ υποδομζσ:
ΑΡΙΘΜΟ

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ/
ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Δζηηαηόξην
Μπαξ
Πηζίλα
Αίζνπζα
ζπλεδξίσλ
Γήπεδν ηέληο
Γήπεδν
κπάζθεη
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Γήπεδν 5*5
Παηδηθή ραξά
Καηάζηεκα
Άιιν
(δηεπθξηλίζηε)

Β. ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ
1. Πόςο προςωπικό απαςχολείτε ςτθν επιχείρθςι ςασ και ποια θ διάρκεια τθσ
απαςχόλθςισ τουσ;
ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ (κακ’ όλθ τθ διάρκεια
λειτουργίασ τθσ μονάδασ)
ΕΡΟΧΙΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ
ΑΛΛΟ (διευκρινίςτε)

2. Από το ςφνολο των εργαηομζνων πόςοι είναι:
ΑΝΔΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ ςασ;
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ
Ειδικότθτα τουριςμοφ

Βαςικι (Δθμοτικό Γυμνάςιο)

Γενικζσ πουδζσ

Δεν προςφζρεται

Λφκειο Γενικό/ ΤΕΕ / ΕΡΑΣ
Μεταλυκειακι εκπαίδευςθ (ΙΕΚ)
Δεν προςφζρεται

Ανϊτερθ (ΑΣΤΕ)
Ανϊτατθ (Ρανεπιςτιμιο / Τ.Ε.Ι. )
Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

4. Πόςοι από τουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάρια
κατάρτιςθσ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ;

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1. Ποιοσ είναι ο ετιςιοσ αρικμόσ αφίξεων και διανυκτερεφςεων ςτο κατάλυμά ςασ τα
τελευταία δφο ζτθ; (αντί να απαντιςετε ςτθν ερϊτθςθ αυτι μπορείτε να προςκομίςετε τα
μθνιαία δελτία για αφίξεισ και διανυκτερεφςεισ ανά εκνικότθτα)
ΕΛΛΗΝΕ
20..

20..

ΑΛΛΟΔΑΠΟΘ
20..

20..

ΑΦΙΞΔΙ
ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ

2. Ποιο ιταν το ποςοςτό πλθρότθτασ του καταλφματόσ ςασ τα τελευταία δφο ζτθ (%);
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Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α



Ο

Ν

Δ

20..
20..

20..

20..

3α. Πόζα ήηαλ ηα ζπλνιηθά κηθηά
ζαο έζνδα θαηά ηα ηειεπηαία δύν
έηε;

3β. Πνηα ήηαλ ε ηηκή γηα έλα standard (ηππηθό) δίθιηλν δσκάηην ζηε ρακειή θαη ηελ
πςειή πεξίνδν γηα θάζε κηα από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πειαηώλ ην πξνεγνύκελν
έηνο;
ΣΤΠΟ ΚΡΑΣΗΗ
Γηα κεκνλσκέλνπο πειάηεο (ηηκέο πόξηαο)
Μέζσ internet
Γηα business ή ζηαζεξνύο πειάηεο
Μέζσ πξαθηνξείνπ εζσηεξηθνύ
Μέζσ ζπκβνιαίνπ allotment
Μέζσ ζπκβνιαίνπ guarantee
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

ΥΑΜΗΛΗ

ΤΦΗΛΗ

3γ. Με πνηνπο tour operator ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία εζσηεξηθνύ
ζπλεξγάδεηαη ε επηρείξεζή ζαο, ηη ζπκβόιαηα έρεηε κε θάζε έλα από απηνύο (allotment,
business, guarantee), πνην είλαη ην πνζνζηό έθπησζεο πνπ δίλεηε ζε απηνύο, ηη πνζνζηό
θιηλώλ θαη δηαλπθηεξεύζεσλ αλαινγεί ζε θάζε έλα από ηα πξαθηνξεία απηά;
Πξαθηνξείν

Πνζνζηό
έθπησζεο

Είδνο ζπκβνιαίνπ

Πνζνζηό
θιηλώλ
%

%

Πνζνζηό
δηαλπθ/ζεσλ
%

%

%

%

%

%

%
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1α. Ποιεσ πθγζσ φδρευςθσ χρθςιμοποιείτε ςτο κατάλυμά ςασ και για ποιεσ χριςεισ;
Ύδ
ξε
πζ
ε

Άξ
δεπ
ζε

Γεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο
Γεώηξεζε
Πεγάδη
Δπαλάρξεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ βηνινγηθνύ
θαζαξηζκνύ
Θαιαζζηλό λεξό
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

1β. Πόςθ ιταν θ κατανάλωςθ νεροφ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ (ςε
m3);

2α. Ποιεσ πθγζσ ενζργειασ/ καφςιμα χρθςιμοποιείτε ςτο κατάλυμά ςασ και ποια θ αξία
αυτϊν;
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Πη
ζίλ
α

ΝΑΘ/ ΟΥΘ

ΑΞΘΑ

Γίθηπν ΓΔΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο
Τγξαέξην
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

2β. Πόςθ ιταν θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ
(ςε KWh);

3. Ποια ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ χρθςιμοποιείτε ςτο κατάλυμά ςασ;
Ν
Α
Θ
Ηιηαθνί ζεξκνζίθσλεο
Λακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο
Κάξηεο δηαθνπήο ξεύκαηνο ζπλδεδεκέλεο κε ην θιεηδί ηνπ δσκαηίνπ
Αηζζεηήξεο θιηκαηηζηηθνύ ζηα παξάζπξα/ κπαιθνλόπνξηεο
Φπζηθή ζθίαζε
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

4α. Έρεηε ηδηόθηεηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ζηελ
επηρείξεζή ζαο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

4β. Ση ρσξεηηθόηεηαο ζπλνιηθά;
4γ. Πνηα είλαη ε εκεξήζηα πνζόηεηα ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζή ζαο θαηά
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Ο
Υ
Θ

ηελ πεξίνδν αηρκήο;

4δ. Ανακυκλϊνετε κάποια από τα παρακάτω απορρίμματα;
Γυαλί

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χαρτί

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αλουμίνιο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υλικά ςυςκευαςίασ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μπαταρίεσ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλο (διευκρινίςτε)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Θα ςασ ενδιζφερε να ςυμμετζχετε ςε ζνα εκελοντικό ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ τθσ
ποιότθτασ του καταλφματόσ ςασ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

6. χόλια/ παρατθριςεισ:
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
α/α ερωτθματολογίου: …………………
θμερομθνία: ………………….
περιοχι: …………………
ςυνεντευκτισ: ………………
Α. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
1. Γενικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ:
Επωνυμία:
Ονοματεπϊνυμο
ερωτϊμενου:
Δ/νςθ:
Τθλ., Fax, e-mail, website:

ΝΑΙ

2α. Είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο κόληκνο θάηνηθνο ηεο
πεξηνρήο;

ΟΥΙ

Επίπεδν εθπαίδεπζεο ηδηνθηήηε ………………………
ΝΑΙ

2β. Είλαη ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο κόληκνο θάηνηθνο ηεο
πεξηνρήο;

ΟΥΙ

Επίπεδν εθπαίδεπζεο ηδηνθηήηε
2γ. Απνηειεί ε επηρείξεζε απηή ην θύξην επάγγεικα ηνπ
ηδηνθηήηε;

ΝΑΙ

3. Είδοσ επιχείρθςθσ:
ΤΟΥΙΣΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ

ΓΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ
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ΟΥΙ

ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΡΑΑΛΙΑΣ
(ΟΜΡΕΛΕΣ, ΣΡΟ, ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ)

ΓΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΜΟΤΟΡΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ

ΚΑΦΕ – ΜΡΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΟ (διευκρινίςτε)

4α. Εηνο δεκηνπξγίαο επηρείξεζεο;
4β. Εηήζηα πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο (ζε κήλεο, από – έσο);

5. Μζγεκοσ επιχείρθςθσ (αρικμόσ μονάδων).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΤΑΡΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

MINI BUS

m2 ςτεγαςμζνου χϊρου

ΜΟΤΟΡΟΔΗΛΑΤΑ

m2 ελεφκερου χϊρου

ΛΕΩΦΟΕΙΑ

m2 δθμοτ. νοικιαςμ. χϊρου

ΣΚΑΦΗ

ΑΛΛΟ (διευκρινίςτε)

Β. ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ
1. Πόςο προςωπικό απαςχολείτε ςτθν επιχείρθςι ςασ και ποια θ διάρκεια τθσ
απαςχόλθςισ τουσ;
ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ (κακ’ όλθ τθ διάρκεια
λειτουργίασ τθσ μονάδασ)
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ΕΡΟΧΙΑΚΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ
ΑΛΛΟ (διευκρινίςτε)

2. Από αυτοφσ πόςοι είναι:
ΑΝΔΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

3. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ ςασ;
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ
Ειδικότθτα τουριςμοφ

Βαςικι (Δθμοτικό Γυμνάςιο)

Γενικζσ πουδζσ

Δεν προςφζρεται

Λφκειο Γενικό/ ΤΕΕ / ΕΡΑΣ
Μεταλυκειακι εκπαίδευςθ (ΙΕΚ)
Δεν προςφζρεται

Ανϊτερθ (ΑΣΤΕ)
Ανϊτατθ (Ρανεπιςτιμιο / Τ.Ε.Ι. )
Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

4. Πόςοι από τουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ ζχουν παρακολουκιςει ςεμινάρια
ςχετικά με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ;
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1. Πόςα ιταν τα ςυνολικά μικτά ςασ ζςοδα κατά το προθγοφμενο ζτοσ;

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1. Πόςθ ιταν θ κατανάλωςθ νεροφ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ (ςε
m3);

2α. Ποιεσ πθγζσ ενζργειασ/ καφςιμα χρθςιμοποιείτε ςτθν επιχείρθςι ςασ και ποια θ αξία
αυτϊν;
ΝΑΘ/ ΟΥΘ

ΑΞΘΑ

Γίθηπν ΓΔΗ
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο
Τγξαέξην
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

2β. Πόςθ ιταν θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το προθγοφμενο ζτοσ
(ςε KWh);

3. Ποια ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ χρθςιμοποιείτε ςτθν επιχείρθςι ςασ;

4α. Έρεηε ηδηόθηεηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ζηελ
επηρείξεζή ζαο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

4β. Ση ρσξεηηθόηεηαο ζπλνιηθά;
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4γ. Πνηα είλαη ε εκεξήζηα πνζόηεηα ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζή ζαο θαηά
ηελ πεξίνδν αηρκήο;

4δ. Ανακυκλϊνετε κάποια από τα παρακάτω απορρίμματα;
Γυαλί

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χαρτί

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αλουμίνιο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υλικά ςυςκευαςίασ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μπαταρίεσ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλο (διευκρινίςτε)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5. Θα ςασ ενδιζφερε να ςυμμετζχετε ςε ζνα εκελοντικό ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ τθσ
ποιότθτασ τθσ επιχείρθςι ςασ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

6. χόλια/ παρατθριςεισ:
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Ερωτηματολόγιο τουριστών ελληνικό

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΩΝ
α/α ερωτθματολογίου: …………
Αεξνδξόκην

Πηήζε

Ηκεξνκελία:

Ληκάλη

Γξνκνιόγην

πλεληεπθηήο:

1. Προζλευςθ (πόλθ):

2. Σαμηδεύεηε κε:
Μόλνο/ ε

Αξηζκόο
αηόκσλ:
Οηθνγέλεηα

ύληξνθνο/
ύδπγνο

Παξέα

πλεξγάηεο/
ζπλάδειθνο

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

3. κοπόσ ταξιδιοφ:
Ξεθνύξαζε
Γλσξηκία κε ηνλ ηόπν
Δπαγγεικαηηθέο
ππνρξεώζεηο

Δπίζθεςε
ζπγγελώλ/ θίισλ

Πξνζθύλεκα ζε εθθιεζίεο/
κνλαζηήξηα

Καηαδύζεηο

πκκεηνρή ζε ζπλέδξην

Πεξηπαηεηηθόο
ηνπξηζκόο

4. Έρεηε επηζθεθηεί μαλά ην λεζί

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

Εάλ ΝΑΘ πόζεο θνξέο;
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ζην παξειζόλ;

ΝΑΘ
ΟΥΘ

5. Με ποιο μζςο μεταφοράσ φτάςατε ςτο νθςί;
Αεξνπιάλν (ηαθηηθή
πηήζε)

Πινίν

Αεξνπιάλν (λαπισκέλε
πηήζε charter)

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

Ιδησηηθό
κέζν

6α. ε ποια περιοχι του νθςιοφ διαμείνατε;

6β. Ποια αξιοκζατα του νθςιοφ επιςκεφτικατε;

7. Πόςεσ διανυκτερεφςεισ κάνατε ςτο νθςί;

8. Σφποσ καταλφματοσ:
Ξελνδνρείν
Καηεγνξία

Φηινμελία (ζπίηη ζπγγελώλ/
θίισλ)

Κάκπηλγθ
Οξγαλσκέλν

Απηόλνκε θαηνηθία (Βίια/
πίηη)

Δλνηθηαδόκελν δσκάηην/
δηακέξηζκα

Κάκπηλγθ
Διεύζεξν

Ιδηόθηεηε εμνρηθή θαηνηθία

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

9. Είδοσ κράτθςθσ:
Μόλν δσκάηην

Με εκηδηαηξνθή

Πιήξεο θάιπςε
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(all inclusive)
Με πξσηλό

Πιήξεο δηαηξνθή

Άιιν
(δηεπθξηλίζηε)

10. Μζςο μετακίνθςθσ:
Ιδησηηθό απηνθίλεην/
κεραλή

Δλνηθηαδόκελν
κνηνπνδήιαην

Δλνηθηαδόκελν
απηνθίλεην

Πνύι
καλ

Άιιν
(δηεπθξηλίζηε)

Λεσθνξείν
Σαμί

11α. Πόςο κόςτιςε το ταξίδι ςασ ςυνολικά (ςε €);
κόςτοσ αυτό;

ε πόςα άτομα αντιςτοιχεί το

11β. Αγοράςατε τουριςτικό πακζτο;
Δάλ ΝΑΘ αγλνήζηε ηε δίπια ζηήιε

Δάλ ΌΥΘ αγλνήζηε ηε δίπια ζηήιε

Πόζν θόζηηζε ην παθέην (ζε €);

Πόζν θόζηηζαλ νη παξαθάησ ππεξεζίεο
ζπλνιηθά

Ση από ηα παξαθάησ πεξηιάκβαλε;

(ζε €);

Δηζηηήξηα

Δηζηηήξηα:

Γηακνλή

Γηακνλή:

Φαγεηό

Φαγεηό:

Μεηαθνξά πξνο ην θαηάιπκα

Γηαζθέδαζε:

Δλνηθίαζε απηνθηλήηνπ/ κνηνπνδειάηνπ

Μεηαθηλήζεηο:

Δθδξνκή

Γξαζηεξηόηεηεο:

Πόζα επηπιένλ έμνδα θάλαηε (ζε €);

Άιια έμνδα /αγνξέο:
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11γ. Πόςο άξιηαν τα χριματα που ξοδζψατε;
1.
Καζόινπ

2.
Λίγν

3.
Μέηξηα

4.
Πνιύ

5.
Απόιπηα

12α. Μάκατε για το νθςί από:
πγγελείο/ θίινπο
Γεκνζίεπκα κε ΜΜΔ (
Πεξηνδηθό)

Σνπξηζηηθό νδεγό/ βηβιίν
Δθεκεξίδα

Γηαθήκηζε (
Σύπνο)

TV

Σνπξηζηηθό πξάθηνξα

Γηαδίθηπν (internet)

Σνπξηζηηθή έθζεζε

Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

12β. Για ποιόν από τουσ παρακάτω λόγουσ επιλζξατε αυτό το νθςί;
Γηαηί δελ είρα
μαλαέξζεη

πγγεληθά/
θηιηθά πξόζσπα

Φπζηθή νκνξθηά
Ιζηνξία/
πνιηηηζκόο ηνπ
ηόπνπ

12γ. Υξεζηκνπνηήζαηε
ην δηαδίθηπν:

Δπαγγεικαηηθνί
ιόγνη

Αμηνζέαηα

Πξνζηηέο ηηκέο

Καηαγσγή

Άιιν
(δηεπθξηλίζηε)

γηα λα
πιεξνθνξεζείηε γηα
ην λεζί;

ΝΑΙ

γηα λα θάλεηε
θξαηήζεηο;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΟΥΙ

13. Πόςο ικανοποιθμζνοι μείνατε από τα παρακάτω:
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Ραδηόθσλν

(1: Κακόλου, 2: Λίγο, 3: Μζτρια, 4: Πολφ, 5: Απόλυτα)
1

2

3

4

5

ρόιηα

1. Καηάιπκα
2. Δζηηαηόξηα
3. Κέληξα δηαζθέδαζεο – ςπραγσγίαο
4. Σαμί
5. Λεσθνξεία
6. Σηκέο
7. Μνπζεία – αξραηνινγηθνί ρώξνη
8. Καζαξηόηεηα δεκνζίσλ ρώξσλ
9. Καζαξηόηεηα παξαιηώλ/ ζαιαζζώλ
10. Οδηθό δίθηπν
11. Αεξνδξόκην/ Ληκάλη
12. Παξερόκελε πιεξνθόξεζε
13. ήκαλζε
14. Φηινμελία από ηνπο ληόπηνπο
15. Αίζζεζε αζθάιεηαο
16. Αληαπνθξίζεθε ν ηόπνο ζηηο
πξνζδνθίεο ζαο;

14α. Ση ζαο έθαλε ηδηαίηεξα ΚΑΛΗ εληύπσζε;
14β. Ση ζαο έθαλε ηδηαίηεξα ΚΑΚΗ εληύπσζε;
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15α. Θα επιςκεπτόςαςταν ξανά το νθςί;
ΟΧΙ

ΝΑΙ

15β. Εάν ΟΧΙ, γιατί;

16α. Θα προτείνατε ςε φίλουσ ςασ να ζρκουν για διακοπζσ ςτο νθςί;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16β. Εάν ΟΧΙ, γιατί;

17. Πείτε μασ λίγα πράγματα για το εαυτό ςασ:
17α. Φύιν:

Άλδξαο

17γ. Εηήζην
εηζόδεκα (ζε €):
<15.000
15.001 –
30.000
30.001 –
45.000
45.001 –
60.000
>60.000

Γπλαίθα
17δ. Επίπεδν
εθπαίδεπζεο:

17β. Ηιηθία:
17ε. Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε:

Βαζηθή
εθπαίδεπζε
Λύθεην
Μεηαιπθεηαθή
Αλώηεξε/ Αλώηαηε
Μεηαπηπρηαθό /
Γηδαθηνξ.
Άιιν
(δηεπθξηλίζηε)
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ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ
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Ερωτηματολόγιο τουριστών αγγλικό

TOURIST QUESTIONNAIRE
No of questionnaire: …………
Airport

Flight

Date:

Port

Itinerary

Interviewer:

1. Country of origin:

2. Do you travel
with:

No of
persons:

Alone

Family

Partner/ Spouse

Friends

Colleague/
Collaborator

Other (define)

3. Aim/purpose of trip:
Relax

Getting to know the
area
Business

Visiting friends/
relatives

Visiting churches/ monasteries

Scuba diving

Congress

Trekking

Other (define)

4. Have you visited the area in
the past?

YES

If YES, how many
times?
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ΣΟΤ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΣΗ
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NO

5. Means of transport by which you came?
Airplane (regular flight)

Boat

Airplane (charter flight)

Car/
coach

Other (define)

6a. In which town of the area did you stay?
6b. What sightseeing did you visit?

7. How many nights did you stay?

8. Accommodation type:
Hotel
Class

House of friends/ relatives

Organised
camping site

Independent house (Villas/
houses)

Rented rooms/ apartments

Free camping
site

Personal country house

Other (define)

9. Type of reservation:
Room only

Half board

All inclusive

Bed & Breakfast

Full board

Other (define)
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10. Means of local transport:
Private car/
motorbike

Rented car

Rented bike
Coac
h

Other
(define)

Bus
Taxi

11a. How much did you spend for the whole trip? (in €)
To how many people this money corresponds?

11b. Did you purchase a tourism package?
If YES please ignore the right column

If NO please ignore the left column

How much did you pay for the package
(in €)?

How much did you pay for the following
services

What did the package include:

(in €)?

Tickets

Tickets:

Residence

Residence:

Food

Food:

Transfer

Entertainment:

Car/ motorbike rental

Local transport:

Excursion

Activities:

How many extra money did you spend (in
€)?

Other expenses/ purchases:

11c. Was the money you spend worth it (please note a number)?
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1.

Not
at all

2.
Not
so much

3.
Middle

4.
Much

5.
Absolutely

12a. You have learned about the area from:
Friends/ Relatives
Article (

in a Newspaper

Tourist guide/ book
in a Magazine)

Advertisement (
Press)

Travel Agency

Internet

Tourism exhibition

Other (define)

TV

Radio

12b. Why did you choose this particular area for your trip?
Never visited
before

Friends/ relatives

Business

Natural beauty

Sightseeing

Reasonable

History/ culture

Origin

Other (define)

12c. Did you use the
internet in order to:

get information about
the area?

YES

to make a reservation?

YES

NO

NO

13. Level of satisfaction received from:
(1: Very poor, 2: Poor, 3: Satisfactory, 4: Good, 5: Excellent)
1

2

3

4

5

Comments

1. Accommodation
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2. Restaurants
3. Nightlife – entertainment
4. Taxis
5. Buses
6. Prices
7. Museums/ archeological sites
8. Cleanliness of public places
9. Cleanliness of beaches/ sea
10. Road network
11. Airport/ Port
12. Provided information
13. Signs
14. Local hospitality
15. Safety
16. Did the destination meet your
expectations?

14a. What has made a GOOD impression to you?
14b. What has made a BAD impression to you?

15a. Would you visit the area again?

YES

NO

YES

NO

15b. If NO, why?

16a. Would you propose the are to your friends;
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16b. If NO, why?

17. Tell us a few things about yourself:
17a. Sex:

Male

17c. Annual
income (in €):

Female
17d. Educational
level:

<15.000

Basic education

15.001 – 30.000

High school

30.001 – 45.000

University/ College

45.001 – 60.000

Master/ PhD

>60.000

Other (define)

17b. Age:
17e. Marital status:
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Ερωτηματολόγιο πελατών καταλυμάτων
Ερωτθματολόγιο για τουσ πελάτεσ των ξενοδοχείων
Questionnaire for the guests in the hotels

Αρικ. Δωματίου/ Room No:

Ημερομθνία/ Date:

Για να μπορζςουμε να ςασ εξυπθρετιςουμε κατά τον καλφτερο τρόπο, παρακαλοφμε
να ςυμπλθρϊςετε τα παρακάτω. Ευχαριςτοφμε.
In order to satisfy you better, please fill in this questionnaire. Thank you.

Πϊσ βακμολογείτε τα παρακάτω;
How would you rate the followings?
1

2

3

4

5

Απαξάδεθηε/
Rejected

Με
ηθαλνπνηεηηθή/
Poor

Μέηξηα/
Middle

Καιή/
Good

Άξηζηε/
Excellent

Α. ΚΣΙΡΙΑΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ,
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ – ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ
ΥΩΡΟΙ/ A. INSTALLATIONS,
INSIDE – OUTSIDE AREAS

1

2

3

4

Αξρηηεθηνληθή θηηξίνπ/ Architect
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5

style
Δζσηεξηθή δηαθόζκεζε/
Inside decoration
Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ, θήπνη/
Outside environment, garden

Β. ΔΠΙΠΔΓΟ
ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ/ B. SERVICE

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Τπνδνρή/ Reception
Κακαξηέξα/ Housekeeping
Δζηηαηόξην/ Restaurant
Μπαξ/ Bar
Σαρύηεηα εμππεξέηεζεο/ Speed
of service

Γ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΡΟΦΩΝ/
ΠΟΣΩΝ/ C. QUALITY OF
FOOD/ DRINKS
Πξσηλό/ Breakfast
Γείπλν/ Dinner
Μπνπθέο/ Buffets
Μπαξ/ Bar

Γ. ΣΙΜΔ/ D. PRICES
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Γηακνλή/ Residence
Πξσηλό/ Breakfast
Δζηηαηόξην/ Restaurant
Μπαξ δσκαηίνπ/ Room bar
λαθ/ Snacks
Τπεξεζίεο επηθνηλσληώλ
(ηειέθσλν, δηαδίθηπν)/
Communications (telephone,
internet)
Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο
(πιύζηκν, ζηδέξσκα)/ Clothes
cleaning
Πώιεζε αλακλεζηηθώλ/
Souvenirs

Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΜΟΝΑΓΑ/ E. GENERAL
EVALUATION

1

2

3

4

Ξελνδνρείν/ Hotel

Θα προτιμιςετε ξανά το Ξενοδοχείο μασ;
Would you choose our Hotel again?
Ναη/ Yes

Ίζσο/ Maybe

Όρη/ No

Γιατί;/ Why?
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5

χόλια/ Προτάςεισ - Comments/ Suggestions

Σασ ευχαριςτοφμε για το χρόνο που διακζςατε.
Thank you for the time you devoted.
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