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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου 

(Γραφείου Τουρισμού) και του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του 

τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(ΤΕΙ) Κρήτης.  

Ο βασικός σκοπός της προτεινόμενης μελέτης και το σημείο εστίασης είναι η προώθηση του 

(Δήμου) Ηρακλείου ως ένα ιδιαίτερο και διακριτό τουριστικό προορισμό στην Κρήτη. Για να 

επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και παράλληλα να είναι επιτυχημένη η προσπάθεια 

ανάπτυξης μιας στρατηγικής προορισμού, δημιουργείται η ανάγκη της συστηματικής 

έρευνας και τεκμηρίωσης των επιμέρους δράσεων της δημοτικής αρχής σε βάθος χρόνου, η 

οποία θα επιτρέψει τη χάραξη στρατηγικού προωθητικού πλάνου για την πόλη του 

Ηρακλείου. Η συστηματική συλλογή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

της τουριστικής ζήτησης στο Ηράκλειο και της ικανοποίησης των επισκεπτών από την 

εμπειρία τους στην πόλη η διερεύνηση των δυνατών και αδύνατων χαρακτηριστικών, καθώς 

και η καταγραφή των δυνατοτήτων της πόλης θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός επιστημονικά 

τεκμηριωμένου, ολιστικού και στρατηγικού πλάνου προώθησης της πόλης του Ηρακλείου. Η 

έμπρακτη υποστήριξη μιας τέτοιας προσπάθειας από τη Δημοτική Αρχή, που θα στοχεύει 

στην ενίσχυση της παρουσίας επισκεπτών στο Δήμο  (εσωτερικός τουρισμός αλλά και από το 

εξωτερικό) είναι καθοριστικής σημασίας για την  οικονομική ανάπτυξη του Δήμου καθώς ο 

τουρισμός  είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας ενός τόπου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της μελέτης προορισμού για την προώθηση του Ηρακλείου ως 

τουριστικού προορισμού έχουν ως εξής: 

 Προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Ηρακλείου. Στη παρούσα φάση, το Ηράκλειο αποτελεί την κύρια πηγή εισόδου των 

αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών στη Κρήτη. Τόσο α αερολιμένας, όσο και το 

λιμάνι του Ηρακλείου διαχειρίζονται ένα εξαιρετικά μεγάλο όγκο επισκεπτών κάθε 

χρόνο. Παρόλα αυτά, οι τουρίστες διαχέονται στην Κρήτη, και πολλοί λίγοι είναι 

τελικά αυτοί που θα παραμείνουν στην πόλη του Ηρακλείου.  

 Βελτίωση του οικονομικού αποτυπώματος των επισκεπτών στο Ηράκλειο. Αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της βελτίωσης της συνεισφοράς του τουρισμού 

στην οικονομία του Δήμου Ηρακλείου (αύξηση της τουριστικής δαπάνης) και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γύρω από τον τουρισμό.  

 Ανάπτυξη και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του Ηρακλείου. Να 

διερευνηθούν τα θετικά και αρνητικά σημεία σε ότι αφορά του υφιστάμενο 

τουριστικό προϊόν που προσφέρει το Ηράκλειο και να γίνουν προσπάθειες 

εμπλουτισμού του.  

 

Για να υλοποιηθεί ο παραπάνω στρατηγικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της μελέτης 

προορισμού, η εργασία βασίστηκε στα παρακάτω δεδομένα και πληροφορίες: 
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 Στην συλλογή και ανάλυση όλων των δευτερογενών πηγών και πληροφοριών σχετικά 

με τον τουρισμό στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό αποτέλεσε μια αρκετά επίπονη εργασία 

δεδομένου ότι για πρώτη φορά συλλεχθήκαν από διάσπαρτες πηγές (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, ΣΕΤΕ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δήμος Ηρακλείου 

κτλ.,) ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για τον Δήμο Ηρακλείου. 

 Στη διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων και διαβούλευσης με φορείς (πολιτικούς και 

επιχειρηματικούς) στο Δήμο Ηρακλείου. Οι αρχικές επαφές πραγματοποιήθηκαν 

μέσα από την επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του δήμου Ηρακλείου, 

και συνεχίστηκαν με κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των φορέων. 

 Στην ανάλυση των επιμέρους δεδομένων και πληροφοριών από την ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (εσωτερικούς και εξωτερικούς ανταγωνιστές) του δήμου 

Ηρακλείου. Το σκεπτικό σε αυτή την περίπτωση ήταν να εντοπίσουμε καλές 

πρακτικές που εφαρμόζουν άλλοι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη. Ουσιαστικά, η παρούσα ανάλυση εστιάζει στις πληροφορίες για το 

μάρκετινγκ και τη προώθηση που εφάρμοσαν άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, με χαρακτηριστικά παραπλήσια αυτών του Ηρακλείου 

 Τέλος, σε μια εκτεταμένη ποσοτική έρευνα με επισκέπτες του δήμου Ηρακλείου. Ο 

σκοπός της ποσοτικής έρευνας ήταν να συλλεχθούν, κωδικοποιηθούν και 

αποτυπωθούν οι βασικότεροι παράγοντες συμπεριφοράς και ικανοποίησης των 

τουριστών του Ηρακλείου.  

 

Συνολικά, η παρούσα εργασία συνθέτει και αντανακλά τα κοινά (αλλά και αντίθετα) σημεία, 

παρατηρήσεις και συμπεράσματα, όπως αυτά προέκυψαν από τις παραπάνω πηγές σχετικά 

με τον δήμο Ηρακλείου ως τουριστικό προορισμό. Στη παρούσα έκθεση καταγράφονται 

αρχικά τα βασικά συμπεράσματα από κάθε μια από τις παραπάνω ενέργειες. Έπειτα, γίνεται 

μια προσπάθεια (μέσω τριγωνισμού των αποτελεσμάτων) να προσδιοριστούν μια σειρά από 

δράσεις και ενέργειες που θα συνθέσουν τη στρατηγική του δήμου σχετικά με την ανάπτυξη 

μια διακριτής ταυτότητας προορισμού.  
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Ευχαριστίες 

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητάς και 

όποιος εργάστηκε για την υλοποίηση των παραδοτέων της παρούσας εργασίας αισθάνεται 

την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όσους συνείσφεραν με τη συμμετοχή και τη βοήθεια τους 

στην ολοκλήρωση του παρόντος έργου. Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
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Δέσποινα Διαλυνά, και τον κύριο Κώστα Μοχιανάκη 

 Τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου 

και τους συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα για το χρόνο, τη βοήθεια και της 

συμμετοχή τους 

 Το σωματείο επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, και ιδιαίτερα τον 

πρόεδρο του κύριο Παπανικολάου Ευάγγελο για την αμέριστή συμπαράσταση και 

βοήθεια. 

 Όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου Τουρισμού και 

Επιχειρηματικότητας (με ειδική μνεία στις κυρίες Ιωάννα Βισκαδουράκη και Μαρίσα 

Κατάκη) για τη πολύτιμή βοήθεια τους στην ολοκλήρωση της εργασίας.  

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

 Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του διεθνούς αερολιμένα Ηράκλειου για τη 

βοήθεια και συμπαράσταση τους στη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας.  
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Κεφάλαιο 1ο:  

Ευρήματα από την Ανάλυση του Εσωτερικού περιβάλλοντος του 

Ηρακλείου 

 

1.1. Εισαγωγή 

Για την καλύτερη προσέγγιση των χαρακτηριστικών της πόλης του Ηρακλείου κρίθηκε 

αναγκαία η πραγματοποίηση ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) η οποία χρησιμοποιείται ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού όταν ένας 

οργανισμός πρέπει να λάβει μία απόφαση σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί και την 

επίτευξή τους. Τα αποτελέσματα καθώς και τα στατιστικά δεδομένα που την συνοδεύουν 

βασίζονται σε δευτερογενείς πηγές, προερχόμενες είτε από τον Δήμο Ηρακλείου, την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, είτε από άλλους οργανισμούς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου Ηρακλείου συνοψίζονται με βάση τέσσερις (4) 

προκλήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έως το 2020. 

Λόγω της φύσης της εργασίας, προσθέτουμε μια επιπλέον πρόκληση, άξονα προτεραιότητας 

για να καταδείξουμε τη σημασία του τουρισμού για το Δήμο. 

 

1.2. Κλιματολογικές – Περιβαλλοντικές Προκλήσεις: 

 Ισχυρά σημεία (Strengths) 

 Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες (όλο το χρόνο) 

 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Άναρχη δόμηση. Η καταστροφική πολιτική των κατεδαφίσεων τα προηγούμενα 

χρόνια σε συνάρτηση με την εφαρμογή ενός ρυμοτομικού σχεδίου στο παρελθόν, έχει 

στερήσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, την πολιτιστική ταυτότητα και την 

αναγνωρισιμότητα της πόλης.  

 Ελάχιστοι χώροι πράσινου και πάρκα. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ηρακλείου, ένα υψηλό ποσοστό των κατοίκων αλλά 

και των επισκεπτών θεωρεί πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στις περιβαλλοντικές 

υποδομές, στην ανάπτυξη, ανάπλαση παλαιών και δημιουργία νέων ανοικτών χώρων 

πράσινου  

 Σημαντικές πηγές ρύπανσης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Παρότι η κατάσταση δεν 

είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη ωστόσο η πόλη εμφανίζει πηγές ρύπανσης λόγω της 

βιομηχανικής δραστηριότητας (60% της Κρητικής βιομηχανίας με ισχύ άνω των 

50ΗΡ βρίσκεται στο Ηράκλειο) συμπεριλαμβανομένου και του εργοστασίου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Λινοπεράματα του Δήμου Γαζίου.  

 το Ηράκλειο αντιμετωπίζει και έντονα προβλήματα ηχορύπανσης, με σημαντικότερη 

πηγή θορύβου την οδική κυκλοφορία, καθώς σε αυτήν εκτίθεται συστηματικά το 

μεγαλύτερο ποσοστό του αστικού πληθυσμού αλλά και την ηχορύπανση σε περιοχές 

κοντά στο αεροδρόμιο.  
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 Άσχημη εικόνα λόγω ελλιπούς διαχείρισης απορριμμάτων. Η ύπαρξη αρκετών χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων αλλά και η ανεξέλεγκτη λειτουργία τους 

προκαλούν περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.  

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές για τη διαχείριση (υδάτινων) πόρων. Η εστίαση 

του δήμου Ηρακλείου στην έννοια «Ηράκλειο – Έξυπνη Πόλη» φαίνεται να αποδίδει 

καρπούς τόσο στη διαχείριση των απορριμμάτων όσο και στην εξοικονόμηση 

ενεργειακών πόρων. 

 

Απειλές (Threats) 

 Υποβάθμιση και αλλοίωση φυσικού περιβάλλοντος. Στο παρελθόν κάποια από τα 

έργα υποδομής είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της εικόνας αλλά και της 

ταυτότητας της πόλης.  

 Έλλειψη σχεδιασμού και υποδομών. Η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη δόμηση σε 

συνάρτηση με ανεπαρκείς ή μη ολοκληρωμένες υποδομές έχουν ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό μίας άσχημης εικόνας για την πόλη και αρκετές φορές, την αλλοίωση της 

οικιστικής δομής. 

 

1.3. Οικονομικές  Προκλήσεις:  

Ισχυρά σημεία (Strengths) 

 Έντονη οικονομική δραστηριότητα. Το Ηράκλειο θεωρείται εμπορικό κέντρο της 

Κρήτης, και η επιχειρηματική δραστηριότητα στη πόλη είναι αυξημένη.  

 Παράλληλα, τα διαμετακομιστηκά και μεταφορικά κέντρα που βρίσκονται στο 

Ηράκλειο (λιμάνι, αεροδρόμιο) βρίσκονται στην κορυφή της εμπορικής και 

επιβατικής κίνησης σε πανελλήνια βάση. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι το 2ο 

σημαντικότερο αεροδρόμιο στη χώρα (μετά των Αθηνών), και το 1ο σε σχέση με 

αφίξεις charters στην Ελλάδα. 

 Το Ηράκλειο είναι η μια από δύο πόλεις στην Ελλάδα που μπορούν να υποστηρίξουν 

υπηρεσίες αρχής και τέλους μιας κρουαζιέρας. Πιο συγκεκριμένα το λιμάνι 

λειτουργεί, τα τελευταία χρόνια, ως base port σε συνέργεια με το αεροδρόμιο του 

Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και είναι το μοναδικό λιμάνι στην Ελλάδα, που σε 

συνεργασία με τις αρχές του  αεροδρομίου, κάνει το Check - in, Check - out των 

επιβατών στο Νέο Επιβατικό Σταθμό. 

 Υψηλή τουριστική ζήτηση (σημαντική θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά). Πιο 

συγκεκριμένα, το Ηράκλειο κατέλαβε την πρώτη θέση, στη λίστα των 

ταχύτερα αναπτυσσόμενων προορισμών στην Ευρώπη για το 2017 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Euromonitor. Συγκεκριμένα, το Ηράκλειο, παρουσίασε αύξηση 11% 

στους τουρίστες που το επισκέφθηκαν από την αρχή του 2017 σε σχέση με το 2016.  

 Λειτουργία πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Τόσο το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, όσο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (που εδρεύει στο 



 
Σχέδιο Ανάπτυξης Διακριτού Τουριστικού Προορισμού Ηράκλειο 

 

9 | P a g e  

 

Ηράκλειο) βρίσκονται στην κορυφή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Από 

την άλλη το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας) είναι ίσως από τα κορυφαία 

ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη. 

 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Έντονη εξάρτηση από μεγάλα τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού. Δυστυχώς 

λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα.  

 Συχνά παρατηρείται υψηλό κόστος για χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών από τα 

καταλύματα. Παρά το γεγονός ότι η πόλη διαθέτει πολλές ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων, λόγω απουσίας ελέγχων, η αναζήτηση του κέρδους 

λειτουργεί ως αιτία για υπερκοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 

επισκέπτες. 

 Αυξημένα προβλήματα οικονομικής, κοινωνικής αλλά και περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης (η φτώχεια, το σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ο υψηλός 

δείκτης ανεργίας που εκτιμήθηκε στα 17% στην πόλη του Ηρακλείου έναντι 11% στο 

επίπεδο του Νομού) στις πολεοδομικές Ενότητες των Καμινίων και της Αγίας 

Τριάδας. 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Διασύνδεση και αλληλεξάρτηση παραγωγικών τομέων – Προώθηση τοπικών 

προϊόντων. Ήδη μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες διαθέτουν, καταναλώνουν και 

προσφέρουν στους επισκέπτες τους μόνο τοπικά προϊόντα όπως για παράδειγμα 

κρητικά κρασιά, μέλι κτλ. 

 Υψηλά επίπεδα απασχόλησης – Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Αναβάθμιση θαλάσσιου μετώπου και βελτίωση της σύνδεσής του με την πόλη ώστε 

να αναδειχθεί η κεντρική περιοχή ως ένα ισχυρό κέντρο της μητροπολιτικής περιοχής 

- εμπορικό, διοικητικό, μεταφορικό κέντρο. 

 Εκμετάλλευση πόρων Ε.Ε. Τα Ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη έργων υποδομής  και άλλων 

δράσεων.  

 

Απειλές (Threats) 

 Ισχυρός ανταγωνισμός (κυρίως από τους άλλους νομούς της Κρήτης). Ο νομός 

Χανίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανταγωνιστικούς τουριστικούς 

προορισμούς με πολλά κοινά χαρακτηριστικά. 

 

1.4. Πολιτιστικές Προκλήσεις: 

Ισχυρά σημεία (Strengths) 

 Πλούσια πολιτισμική κληρονομιά - Λίκνο του Μινωικού πολιτισμού. Συνολικά, το 

Ηράκλειο αποτελεί την κύρια πύλη ενδιαφέροντος σχετικά με τον Μινωικό πολιτισμό 

παγκοσμίως. 
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 Συνολικά και όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου 

πολιτισμού, στο Ηράκλειο είναι συγκεντρωμένο το 47% του πολιτιστικού 

αποθέματος της Κρήτης.   

 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Ισχυρή παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα χωρίς σημαντική φήμη / Αξιόλογο 

πολιτισμικό υπόβαθρο σε λανθάνουσα μορφή - Εικόνα μονοδιάστατης πόλης 

(Κνωσσός – αρχαιολογικό) – Μειωμένη προβολή πολυπολιτισμικού χαρακτήρα και 

ποικιλίας δραστηριοτήτων. Απουσία ολοκληρωμένου τρόπου παρουσίασης της πόλης  

(σύγχρονα θέλγητρα, ελκυστικότητα).  

 Έλλειψη προσωπικού και περιορισμένο ωράριο λειτουργίας  αρχαιολογικών χώρων. 

Κάθε χρόνο ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσσού υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες οι 

οποίοι συχνά ταλαιπωρούνται και δεν εξυπηρετούνται σωστά λόγω του μειωμένου 

προσωπικού και του περιορισμένου ωραρίου. 

 Η απουσία μιας καλά οργανωμένης πολιτιστικής διαδρομής αποτελεί βασική 

αδυναμία της πόλης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει εντοπισθεί και το νέο σχέδιο 

ολικής αστικής παρέμβασης (ΣΟΑΠ) του Δήμου Ηρακλείου προβλέπει για τη 

δημιουργία και διαχείριση τέτοιων πολιτιστικών διαδρομών που απο τη μια συνδέουν 

το ιστορικό κέντρο της πόλης, με το αρχαιολογικό μουσείο και τη Κνωσό και το 

λιμάνι (για επισκέπτες κρουαζιέρας). 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Διατήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα διαφύλαξη 

ιστορικού και μνημειακού χαρακτήρα της πόλης. 

 Ύπαρξη περί των 120 κτηρίων με σημαντική αρχιτεκτονική και πολιτισμική 

κληρονομιά στην πόλη του Ηρακλείου. Στις δράσεις συντήρησης, ανάπλασης και 

ανάδειξης της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου 

συμβάλλει το γεγονός ότι το ΥΠΠΟ έχει χαρακτηρίσει από το 1967 την πόλη του 

Ηρακλείου ως οργανωμένο αρχαιολογικό τόπο.  

 Ανάπτυξη ως Μητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας για το Μινωικό 

Πολιτισμό με άξονα την έρευνα – τεχνολογία και τον πολιτισμό. 

 

Απειλές (Threats) 

 Φθορά αρχαιολογικών χώρων λόγω του μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης τουριστών.  

 Αδυναμία προστασίας εκατοντάδων διατηρητέων κτιρίων (Εκκρεμεί έλεγχος του 

ΥΠΕΧΩΔΕ). Στην πόλη του Ηρακλείου υπάρχουν δεκάδες κτίρια τα οποία έχουν 

κριθεί διατηρητέα, ωστόσο για πολλά από αυτά εκκρεμεί ο έλεγχος από το αρμόδιο 

Υπουργείο, γεγονός που καθυστερεί την ολοκλήρωση έργων. 

 Ελλιπής προστασία και υποτυπώδης έως ανύπαρκτη συντήρηση στοιχείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς  αποτέλεσμα: εκτεταμένη φθορά και πολλές φορές 

κατάρρευσή τους  
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 Μη ολοκλήρωση έργων ανάπλασης ή ανάδειξης ιστορικών χώρων (π.χ. Ανάδειξη της 

Κρήνης Παλμέτη στην Αγία Τριάδα) χωρίς σημαντικούς λόγους. 

 

1.5. Κοινωνικές – Δημογραφικές Προκλήσεις 

Ισχυρά σημεία (Strengths) 

 Άριστη φιλοξενία: καλή και φιλική συμπεριφορά του ντόπιου πληθυσμού και των 

απασχολούμενων στις τουριστικές επιχειρήσεις 

 Το Ηράκλειο θεωρείται ένας ασφαλείς, φιλικός για τις οικογένειες τουριστικός 

προορισμός 

 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Ανεπαρκές δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς. Η μετακίνηση εντός της πόλης γίνεται 

συνήθως με αστικά λεωφορεία των οποίων τα δρομολόγια πολλές φορές δεν είναι 

αρκετά ώστε να εξυπηρετήσουν το κοινό. 

 Έλλειψη χώρων στάθμευσης. Η απουσία χώρων στάθμευσης ιδιαίτερα στο κέντρο 

του Ηρακλείου είναι η κυριότερη αιτία πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων.  

 Έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ. Ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών ΑμεΑ όσο 

αφορά τη συμπεριφορά και την εξυπηρέτηση τους από το προσωπικό και άλλα άτομα 

κρίνεται πολύ ικανοποιητική, οι ίδιοι κρίνουν ανεπαρκείς τις υποδομές εντός της 

πόλης.  

 Η ανάπτυξη του Ηρακλείου πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα με στραμμένα τα νώτα 

προς τη θάλασσα και ειδικότερα το δυτικό παραλιακό μέτωπο. Αυτό αποτελούσε μια 

ιδιότυπη και μοναδική ανάμεσα στους κύριους δήμους της Κρήτης, μορφή αστικής 

ανάπτυξης.  

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Διαθεσιμότητα πόρων για δράσεις δια βίου μάθησης 

 

Απειλές (Threats) 

 Έλλειψη σχεδιασμού και υποδομών. Η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη δόμηση σε 

συνάρτηση με ανεπαρκείς ή μη ολοκληρωμένες υποδομές έχουν ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό μίας άσχημης εικόνας για την πόλη και αρκετές φορές, την αλλοίωση της 

οικιστικής δομής. 

 Χαλάρωση κοινωνικού ιστού, ηθών και παραδοσιακών προτύπων – Αλλοίωση 

τοπικού χαρακτήρα 

 Γραφειοκρατία – Η γραφειοκρατία αποτελεί γενικότερο πρόβλημα στην έναρξη αλλά 

και την ολοκλήρωση ενός έργου. Αρκετές φορές παρατηρείται το ΔΣ του Ηρακλείου 

να ψηφίζει έργα τα οποία όμως δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί ή παραμένουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα σε αναμονή έως ότου εγκριθούν από τους αρμόδιους 

κρατικούς μηχανισμούς 
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1.6. Τουριστικές Προκλήσεις 

Ισχυρά σημεία (Strengths) 

 Εύκολη προσβασιμότητα (το αεροδρόμιο βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το 

κέντρο της πόλης, ενώ το λιμάνι απέχει λίγα μόνο λεπτά). Επιπλέον είναι εύκολη 

επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών κρουαζιερόπλοιων. 

 Ύπαρξη Μαρίνας για τουριστικά σκάφη και μικρή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη για 

την επισκευή, συντήρηση ή φύλαξη σκαφών βάρους κάτω των 100 τόνων. Περίπου 

100 σκάφη (διαφόρων μεγεθών) φιλοξενούνται στον Ενετικό Λιμένα.  

 Εξαιρετικό επίπεδο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών υπηρεσιών  

 Σύμφωνα με δεδομένα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ηράκλειο 

παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης/δημιουργίας νέων 5* ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων σε σχέση τόσο με την υπόλοιπη Κρήτη, όσο και σε σχέση με την 

Ελλάδα.  

 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Έλλειψη ενιαίου στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης. Βασικό πρόβλημα της 

πόλης είναι ότι ενώ αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου στο νησί, εντούτοις ο αριθμός 

των επισκεπτών που επιλέγουν το Ηράκλειο ως βασικό τόπο διαμονής τους κατά τη 

διάρκεια παραμονής τους στη Κρήτη είναι πολύ μικρός. 

 Μειωμένος αριθμός πτήσεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με 

αποτέλεσμα μειωμένη επισκεψιμότητα άρα και δυσκολία επιμήκυνσης τουριστικής 

περιόδου και ανάπτυξης διαφορετικών μορφών τουρισμού. Δυστυχώς οι προσπάθειες 

προσέλκυσης εταιριών χαμηλού κόστους στο Ηράκλειο δεν έχουν αποφέρει καρπούς 

μέχρι στιγμής. 

 Εξάντληση δυνατοτήτων υποδομών αεροδρομίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας χρήσης και λειτουργίας του διεθνούς αερολιμένα 

οδηγεί σε αδυναμία άρτιας εξυπηρέτησης όλων των πτήσεων λόγω της περιορισμένης 

χωρητικότητας. 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (θαλάσσιος, ιατρικός, θρησκευτικός, 

συνεδριακός, γαστρονομικός, αθλητικός τουρισμός). 

 Ανάπτυξη τουρισμού μικρής διάρκειας (City Break). 

 Προώθηση διατροφής και γαστρονομίας με πρότυπο την «Κρητική διατροφή» - 

Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού. 

 Προσπάθεια αύξησης εγχώριου τουρισμού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία 

προηγούμενων ετών η μετακίνηση του εγχώριου τουρισμού έφτανε σε αρκετά μεγάλα 

ποσοστά. 

 

Απειλές (Threats) 
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 Ο αγροτουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού με μεγάλες προοπτικές. παρά την 

αύξηση των αγροτουριστικών καταλυμάτων δεν παρουσιάζεται αντίστοιχη αύξηση 

στους συγκεκριμένους επισκέπτες λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης της τουριστικής 

δραστηριότητας στο δήμο Ηρακλείου τόσο σε χωρικό όσο και χρονικό επίπεδο 

 Έλλειψη σχεδιασμού και υποδομών. Η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη δόμηση σε 

συνάρτηση με ανεπαρκείς ή μη ολοκληρωμένες υποδομές έχουν ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό μίας άσχημης εικόνας για την πόλη και αρκετές φορές, την αλλοίωση της 

οικιστικής δομής. 
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Κεφάλαιο 2ο: 

Ευρήματα από την Ανάλυση της ποιοτικής έρευνας (διαβούλευση με φορείς 

του Δήμου Ηρακλείου) 

 

2.1. Εισαγωγή 

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και η αποτύπωση ποιοτικών στοιχείων που 

προκύπτουν από τις απόψεις εμπλεκόμενων φορέων αλλά και επιχειρηματιών που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, σχετικά με τη δημιουργία μιας ξεχωριστής 

ταυτότητας προορισμού για το Δήμο Ηρακλείου. Η διερεύνηση των τάσεων και καταγραφή 

των απόψεων μέσω πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας κρίνεται απαραίτητη στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται προσπάθεια από το Δήμο 

Ηρακλείου για μια στρατηγική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού και της 

τουριστικής ανάπτυξης  του μητροπολιτικού δήμου. Μια τέτοια προσέγγιση συμβαδίζει με 

τις διεθνείς πρακτικές στο χώρο δεδομένου ότι κεντρικό ρόλο στη δημιουργία μιας διακριτής 

ταυτότητας προορισμού για αστικά κέντρα διαδραματίζει η ‘πρωτογενής επικοινωνία’ με την 

οργανωτική και διοικητική δομή της πόλης καθώς και τους πολίτες της. Εξάλλου, η 

διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους προσδίδει μια αποτελεσματική δυναμική των 

μητροπολιτικών κέντρων στη προσπάθεια διαμόρφωσης μιας διαφοροποιημένης ταυτότητας 

προορισμού ή τόπου. Προσπάθειες δημιουργίας ταυτότητας προορισμού ή περιοχής που δεν 

βασίζονται στην αρχή της ‘συν-δημιουργίας’ στερούνται νομιμότητας και αποδοχής από τους 

χρήστες (τους πολίτες) της ταυτότητας αυτής. Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει 

μια σε βάθος καταγραφή των διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων που επικρατούν 

μεταξύ των κύριων διαμορφωτών γνώμης (decision makers) στο Δήμου Ηρακλείου. 

 

2.2. Συμπεράσματα 

Τα γενικά συμπεράσματα από τα επιμέρους στοιχεία της πρωτογενούς, ποιοτικής έρευνας, 

συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:  

 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Πλήρης ομοφωνία υπήρξε σχετικά με τους βασικότερους πόλους έλξης των 

επισκεπτών. Η Κνωσσός και το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι για όλους τους 

συμμετέχοντες τα πιο σημαντικά σημεία προσέλκυσης των επισκεπτών του 

Ηρακλείου. 

 Επίσης, βήματα βελτίωσης αναφέρθηκαν στο θέμα της ανάπλασης του ιστορικού 

κέντρου της πόλης αλλά και στην παροχή δωρεάν ασύρματης σύνδεσης στο 

διαδίκτυο. 

 Το Ηράκλειο αποτελεί πρωτεύουσα της Κρήτης συνδυαστικά με την εμπορικότητα 

του λιμανιού αλλά και την  ύπαρξη του αεροδρομίου, του προσδίδουν μια ταυτότητα. 
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 Αρκετοί επίσης υποστήριξαν ότι η γαστρονομία που διαθέτει, αποτελεί ένα μοναδικό 

χαρακτηριστικό της πόλης. Υποστηρίχθηκε ότι η πόλη έχει ήδη επιχειρήσεις που 

παρέχουν γαστρονομικές εμπειρίες στη βάση της Κρητικής Διατροφής. 

 Αναφορές έγιναν και στο ότι το Ηράκλειο είναι αρκετά ασφαλές σαν περιοχή  

επιτρέποντας στον επισκέπτη την αμέριμνη περιπλάνηση στη πόλη. Το θέμα της 

ασφάλειας, αν και αρκετά ιδιαίτερο στη σημερινή κατάσταση, είναι διαχρονικό. Οι 

Ηρακλειώτες θεωρούν το Ηράκλειο αρκετά ασφαλή πόλη. Μπορεί να υπάρχουν 

περιπτώσεις μικρο παραβατικότητας αλλά υπάρχει ένα γενικό αίσθημα ασφάλειας, το 

οποίο θα πρέπει να το ενισχύσει και εκμεταλλευτεί η Δημοτική Αρχή.  

 Αρχικά, ως κεντρικό χαρακτηριστικό του Δήμου αναφέρθηκε η ενδοχώρα του και 

προτάθηκε να γίνει σύνδεση της με τον  αστικό ιστό του Δήμου, δηλαδή την πόλη. Τα 

προϊόντα που παράγονται στην ενδοχώρα του Δήμου, σε συνδυασμό με τις επιλογές 

απόκτησης εμπειριών που προσφέρουν στον επισκέπτη (επίσκεψη σε ελαιοτριβείο, 

οινοποιείο κλπ), θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής 

ανάπτυξης της διακριτής ταυτότητας του Δήμου. 

 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Παρά το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται υποδομές που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν επιπρόσθετα κίνητρα για επίσκεψη στην πόλη του Ηρακλείου (τόσο 

για Έλληνες όσο και για αλλοδαπούς επισκέπτες), ο Δήμος δεν έχει ακόμα 

εξειδικεύσει τη στρατηγική μάρκετινγκ του σε τέτοιο βαθμό που θα τις καθιστούσε 

επιπρόσθετο κίνητρο επίσκεψης για το δυνητικό επισκέπτη.  

 Αναφέρθηκε ότι η έλλειψη σήμανσης αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο παράγοντα 

δυσαρέσκειας, καθώς ο επισκέπτης αδυνατεί να φθάσει εύκολα στον προορισμό του, 

ενώ υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να χαθεί, δαπανώντας τον περιορισμένο και 

πολύτιμο γι’ αυτόν χρόνο, στην προσπάθειά του να προσανατολιστεί.  

 Στο πρόβλημα της σήμανσης έρχεται να προστεθεί και το έντονο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της πόλης, όπως ομόφωνα υποστήριξαν οι συμμετέχοντες. 

 Διαχρονικά το Ηράκλειο βρίσκεται στη πρώτη θέση έναντι όλων των άλλων 

Ευρωπαϊκών πόλεων σχετικά με τη δυσαρέσκεια των πολιτών του εξαιτίας της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 Η έλλειψη πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων καθιστά την περιήγηση στην πόλη 

δύσκολη, ενώ η ανεπαρκής αστυνόμευση στους υπάρχοντες πεζοδρόμους, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη κουλτούρας σεβασμού των κοινόχρηστων χώρων έχει ως 

αποτέλεσμα τη στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, ακόμα και 

πλατείες. 

 Επισημάνθηκε επίσης η έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης του λιμανιού με το 

κέντρο της πόλης, γεγονός που παρουσιάστηκε ως παράγοντας δυσαρέσκειας κυρίως 

μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων επισκεπτών. Παράλληλα, η έλλειψη μιας (σταθερής) 

συγκοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ παραλιακού μετώπου με το ιστορικό κέντρο της 
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πόλης μπορεί να θεωρηθεί και ένας σοβαρός λόγος για τον οποίο η πόλη αδυνατεί να 

κεφαλαιοποιήσει το παραλιακό της μέτωπο. 

 Ανεπαρκής καθαριότητα στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου αλλά και η έλλειψη 

πρασίνου σε δημόσιους χώρους. Οι κάτοικοι του Ηρακλείου είναι από τους πλέον 

δυσαρεστημένους από την πόλη στην οποία ζουν, σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα 

ελεύθερων χώρων και την έλλειψη χώρων πρασίνου.   

 Αδυναμία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για πρόσβαση σε αρχαιολογικούς 

χώρους, με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσχεραίνεται η πρόσβαση, αλλά και να 

δημιουργούνται μεγάλες ουρές αναμονής, γεγονός που επιτείνει τη δυσαρέσκεια των 

επισκεπτών 

 Αδυναμία του Ηρακλείου να γίνει πιο φιλικό για επισκέπτες με ειδικές δεξιότητες. 

Καταδείχθηκε η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες, με 

αποτέλεσμα να  δυσχεραίνεται η μετακίνηση τους και να ενισχύεται η δυσαρέσκειά 

τους. 

 Ο μεγάλος (και μάλλον ανεξέλεγκτος) αριθμός αδέσποτων ζώων που βρίσκεται στο 

ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και η αδυναμία του δήμου να διαχειριστεί 

ουσιαστικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι πολλοί ερωτώμενοι αναφέρθηκαν στο ότι 

μέχρι στιγμής το Ηράκλειο δεν παρέχει κάποιο/α παραδοσιακό/ά προϊόν(τα), που να 

το διαφοροποιούν από άλλες περιοχές τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και σε σχέση με 

την υπόλοιπη Ελλάδα και το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία 

μιας ξεχωριστής ταυτότητας για το Ηράκλειο. 

 Οι λίγες ξενοδοχειακές υποδομές εντός του αστικού κέντρου αναφέρθηκαν σαν ένας 

ακόμη ανασταλτικός παράγοντας. Υποστηρίχθηκε ότι το Ηράκλειο εάν είχε 

περισσότερες τέτοιες υποδομές σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα θα μπορούσε 

να αυξήσει τα ποσοστά επισκεψιμότητας του και κατά την αδρανή χειμερινή περίοδο. 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Περίπου ένας στους τρεις συμμετέχοντες θεωρούν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το 

Ηράκλειο αποτελεί πύλη εισόδου για την επίσκεψη στην Κρήτη, ενώ η γεωγραφική 

του θέση βοηθά τους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση σε πολλά σημεία ενδιαφέροντος 

του νησιού. 

 Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυναμική της αγοράς του Ηρακλείου ως παράγοντα 

προσέλκυσης επισκεπτών. Το μέγεθος της αγοράς του Ηράκλειου είναι μεγάλο, 

προσφέρει πληθώρα επιλογών και ανταγωνιστικές τιμές, ενθαρρύνοντας έτσι την 

επίσκεψη των ενδιαφερομένων. 

 Αναφορές έγιναν επίσης στο πολυπολιτισμικό και ιστορικό παρελθόν που διέπει την 

πόλη του Ηρακλείου. Το παραπάνω συμπέρασμα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με 

τη προσπάθεια του Δήμου να προωθήσει την πόλη ως σταυροδρόμι πολιτισμών («5 + 

1 πολιτισμοί»). Το Ηράκλειο είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις τόπου παγκοσμίως 
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που έχει στιγματιστεί από έξι διαφορετικούς πολιτισμούς γεγονός που του προσδίδει 

μια δυναμικότητα που χρήζει αξιοποίησης.  

 Ως παράγοντες προσέλκυσης επισκεπτών αναφέρθηκαν επίσης τα διεθνή 

επιστημονικά – ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνουν τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα της πόλης, τα οποία προσελκύουν στο Ηράκλειο φοιτητές και ερευνητές 

από όλο τον κόσμο. 

 Δυνατότητα του Ηρακλείου για ανάπτυξη ισχυρού εσωτερικού τουρισμού (Έλληνες 

επισκέπτες) βασιζόμενο σε επαγγελματικά, προσωπικά (π.χ., ιατρικά), εκπαιδευτικά 

(ύπαρξη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με πολυπληθή φοιτητικό πληθυσμό), ή κοινωνικά 

(επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς) κίνητρα.  

 Κάποιοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα βελτίωσης και 

ειδικότερα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και έφεραν ως παράδειγμα τις βελτιώσεις 

στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, αλλά και στις πεζοδρομήσεις που σε σχέση 

με το παρελθόν υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα βήμα 

προς τη σωστή κατεύθυνση για να αναπτύξει η πόλη μια διακριτή ταυτότητα 

προορισμού. 

 Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παρουσιάστηκε επίσης το ιστορικό κέντρο της πόλης. 

Υποστηρίχθηκε ότι παραμένει αναξιοποίητο και προτάθηκε να γίνουν διαδρομές που 

θα ενώνουν τα σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος. 

 Επίσης κάποιοι εστίασαν στο ότι το Ηράκλειο υπήρξε μια Ναυτική πόλη που το 

απόθεμα  που απορρέει από αυτή είναι μεγάλο και χρήζει αξιοποίησης. 

 Οι περισσότεροι ερωτώμενοι υποστήριξαν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια 

ξεχωριστή ταυτότητα από όλη την Κρήτη. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το Ηράκλειο 

διαθέτει ήδη μια ταυτότητα ξεχωριστή από την υπόλοιπη Κρήτη και ότι θα πρέπει να 

την αναδείξει.  Υπό αυτή την έννοια, οι ερωτώμενοι ουσιαστικά προτείνουν τη 

δημιουργία μιας στρατηγικής «ομπρέλας» σχετικά με τη προώθηση του Ηρακλείου 

ως τουριστικό προορισμό. 

 Συνολικά, η πόλη φαίνεται να διαθέτει μια ξεχωριστή εικόνα στο μυαλό του συνόλου 

των επισκεπτών με βάση την πολιτιστική της κληρονομιά. Από εκεί και πέρα, οι 

ερωτώμενοι διαχωρίζουν τη στρατηγική της πόλης με βάση το παρελθόν 

(αρχαιολογία, μυθολογία) για τους αλλοδαπούς, και το παρόν – μέλλον (δυναμική 

αγορά, πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού) για τους ντόπιους  - Έλληνες επισκέπτες. 

Φαίνεται ότι η πόλη έχει δημιουργήσει μια διττή εικόνα προορισμού προς τους 

επισκέπτες. Μίας σύγχρονης πολύ-πολιτισμικής πόλης για τους Έλληνες επισκέπτες 

και μια πόλη με παγκόσμια πολιτισμική σημασία και ενδιαφέρον για τους 

αλλοδαπούς επισκέπτες.  

 Η ενδοχώρα μπορεί να προσφέρει πολλές επιλογές υπό την προϋπόθεση δημιουργίας 

ενός πλάνου δράσης και αξιοποίησης αυτών των δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι 

μπορούν να δημιουργηθούν δράσεις «τουρισμού εμπειρίας» (π.χ., η σύνδεση 

εκθεμάτων στη Κνωσσό  και το αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με παραδοσιακές 
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πρακτικές που ακολουθούνται ακόμα και σήμερα στα χωρία του δήμου Ηρακλείου) 

μπορεί να αποτελέσει μια πηγή διαφοροποίησης της πόλης. 

 

Απειλές (Threats) 

 Έλλειψη οδικής παιδείας και συμπεριφοράς. Πολλοί επισκέπτες αποτρέπονται από το 

να επισκεφτούν το Ηράκλειο λόγω ‘φόβου’ και ανασφάλειας για την οδική τους 

ασφάλεια. Το παραπάνω συμπέρασμα, συνδεδεμένο με την παντελή έλλειψη 

πεζογεφυρών δημιουργεί αρνητική προδιάθεση στους επισκέπτες.   

 Η έλλειψη σύγχρονων υποδομών (αεροδρόμιο Ηρακλείου, λιμένας Ηρακλείου, 

σύνδεση αρχαιολογικών πόρων) αποδυναμώνει το Ηράκλειο έναντι των 

ανταγωνιστών του (σε Ελλάδα και εξωτερικό). Στην πραγματικότητα, οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η αδυναμία της πόλης να εκσυγχρονίσει τις τουριστικές 

υποδομές της είναι η βασική απειλή για το Ηράκλειο.  

 Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελληνικών πόλεων που επιθυμούν να παίξουν το ρόλο 

εσωτερικού τουριστικού προορισμού, ή προορισμού διημέρου εντός της χώρας δεν 

αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Δεδομένων των αλλαγών (ιδιωτικοποίηση 

Ελληνικών αερολιμένων και αλλαγή στη κουλτούρα διαχείρισης τους, 

εκσυγχρονισμός διαδικασιών και βελτίωση υποδομών), το Ηράκλειο χάνει έδαφος 

τόσο μεταξύ των αλλοδαπών, όσο και μεταξύ των αυτόχθονων επισκεπτών.   

 Οι ερωτώμενοι υποστήριξαν ότι το Ηράκλειο έχει χάσει την ιδιαιτερότητα του μέσα 

στα χρόνια (ή ενδεχομένως άλλοι ανταγωνιστικοί προορισμοί/πόλεις πήραν τη θέση 

του) και τα αναγνωρίσιμα στοιχεία του. 

 Άμεσα συνδεδεμένο με το παραπάνω συμπέρασμα είναι και το γεγονός ότι το 

Ηράκλειο στερείται αυθεντικότητας. Πολλά από τα «παραδοσιακά» προϊόντα που 

πωλούνται στις τουριστικές επιχειρήσεις της πόλης, στη καλύτερη περίπτωση δεν 

είναι αυθεντικά, και στην χειρότερη περίπτωση αποτελούν φθηνές απομιμήσεις 

εισαγόμενων προϊόντων. Το γεγονός αυτό δρα αποτρεπτικά για τη μεγιστοποίηση της 

τουριστικής δαπάνης στη πόλη.  

 Ο βασικός προβληματισμός της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εστίασε στο γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί μια ξεκάθαρη στρατηγική τουριστικής  

ανάπτυξης για το Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι  οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

δηλαδή χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο της πολιτικής θητείας της εκάστοτε 

δημαρχιακής αρχής και ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να διέπονται από συνέχεια 

και συνέπεια. 

 Η προσβασιμότητα του Ηρακλείου από επισκέπτες εκτός Κρήτης αναφέρθηκε ως 

ένας ακόμα παράγοντας, ειδικά σε ότι αφορά στις αεροπορικές συνδέσεις. Πιο 

συγκεκριμένα επισημάνθηκε το γεγονός ότι μεγάλες εταιρίες  εμποδίζουν εταιρίες 

χαμηλού κόστους να λειτουργούν πτήσεις προς το Ηράκλειο, γεγονός που σίγουρα 

αυξάνει το κόστος πρόσβασης στον προορισμό, και επιδρά αρνητικά στην 

επισκεψιμότητα του. Ταυτόχρονα έγινε αναφορά στην έλλειψη απευθείας πτήσεων 
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προς το Ηράκλειο κατά την χειμερινή περίοδο, καθιστώντας έτσι δυσκολότερη την 

ανάπτυξη χειμερινού τουρισμού καθώς και μορφών τουρισμού που συνηθίζονται 

περισσότερο κατά τη χειμερινή περίοδο. 
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Κεφάλαιο 3ο:  

Ευρήματα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

3.1. Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική αναφορά παρουσιάζει τα αποτελέσματα της δευτερογενούς 

βιβλιογραφικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Ανταγωνιστών του Ηρακλείου» η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 4ου παραδοτέου. Η ολοκλήρωση της 

συγκεκριμένης δράσης βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από ήδη 

δημοσιευμένες εργασίες, μελέτες και βιβλιογραφία σχετική με τη τουριστική δραστηριότητα 

στη πόλη του Ηρακλείου. 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των σύγχρονων τουριστικών τάσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο, αλλά και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και η ανάλυση των στρατηγικών και των 

πρακτικών των κυριότερων ανταγωνιστών του Ηρακλείου.  

Στην παρούσα έρευνα τέθηκαν ερευνητικά ερωτήματα, όπως: 

 Ποιες θα είναι οι τουριστικές τάσεις που θα επικρατήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια; 

 Ποιοι φαίνεται να είναι οι κυριότεροι ανταγωνιστές του Ηρακλείου (ως τουριστικοί 

προορισμοί); 

 Ποιες είναι οι καλές πρακτικές στην ανάδειξη του προορισμού πόλεων; 

 

 

3.2. Συμπεράσματα σχετικά με τους Ανταγωνιστές του εξωτερικού 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (πίνακας 1), τα συμπεράσματα σχετικά με τους 

Ανταγωνιστές του εξωτερικού συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Μεγάλος αριθμός επισκεπτών, όχι μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά όλο το 

χρόνο. 

 Κατάλληλες υποδομές υψηλών προδιαγραφών για την πρόσβαση στις περιοχές 

ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες κτλ. Συχνά υπάρχουν περισσότεροι από 

ένας σταθμοί εισόδου). Όλα τα σημεία πρόσβασης συνδέονται με την πόλη κυρίως με 

λεωφορεία αλλά και με άλλα μέσα μεταφοράς. 

 Ύπαρξη συνδέσεων με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Όλες οι πόλεις 

ευνοούνται από τις πτήσεις που εκτελούνται με της εταιρείες αυτές, αφού συχνά 

αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν αυτούς τους προορισμούς με κίνητρο το χαμηλό 

κόστος των εισιτηρίων. 

 Αρκετές επιλογές μετακίνησης εντός της πόλης. Επιπρόσθετα, οι κατάλληλες 

ποδηλατικές υποδομές λειτουργούν ως παράγοντας προώθησης της χρήσης 

ποδηλάτου για περιήγηση στην πόλη, στην προσέλκυση αυτού του είδους επισκεπτών 

και τέλος στη διαμόρφωση μίας οικολογικής (πράσινης) ταυτότητας της πόλης. 
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 Φυσικά ή ειδικά διαμορφωμένα πάρκα μεγάλων εκτάσεων τα οποία επισκέπτονται 

καθημερινά ντόπιοι και τουρίστες. 

 Παραλίες στην πόλη ή σε πολύ κοντινές περιοχές, εύκολα προσβάσιμες, αν όχι με τα 

πόδια, κυρίως με λεωφορείο. 

 Πλούσια πολιτισμικά και ιστορικά χαρακτηριστικά / σημεία ενδιαφέροντος.  

 Προσφορά πληθώρας δραστηριοτήτων που ξεφεύγουν από το τυπικό μοτίβο «ήλιος – 

θάλασσα» (οργανωμένες περιηγήσεις εντός και εκτός πόλης, αθλητικές 

δραστηριότητες, μαθήματα τοπικών παραδόσεων κ.ά). 

 Ποικιλία εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, καφετεριών και κέντρων 

νυχτερινής διασκέδασης για κάθε τύπο επισκέπτη. 

 Ειδικά τουριστικά πακέτα που έχουν διαμορφωθεί με σκοπό την προσέλκυση 

διαφορετικών ομάδων επισκεπτών, τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις 

και την περιήγηση τους στα σημεία ενδιαφέροντος που επιθυμούν (πακέτα 

ποδοσφαίρου, πακέτα γκολφ, πακέτα καταδύσεων, πακέτα festival κ.ά). 

 Η διοργάνωση και φιλοξενία διαφόρων τύπων εκδηλώσεων (τοπικά ή/και διεθνή 

καλλιτεχνικά φεστιβάλ, αθλητικές οργανώσεις, συνέδρια κτλ) όλο το χρόνο όπως και 

οι κατάλληλες υποδομές που τις υποστηρίζουν λειτουργούν θετικά στην προσέλκυση 

επισκεπτών από όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την εποχή. Επιπλέον οργανώνονται 

και συγκεκριμένες εκδηλώσεις με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και 

των τοπικών προϊόντων. 

 Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την κατά περίπτωση μείωση ή 

αύξηση των επισκεπτών (για παράδειγμα μέσω της αλλαγής στη φορολογική 

πολιτική) και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού. 

 Υποδομές ΑμεΑ εντός της πόλης, σε παραλίες αλλά και ειδικά διαμορφωμένα 

καταλύματα (Με εξαίρεση τη Σικελία στην οποία υπάρχει δυσκολία μετακίνησης 

ΑμεΑ κυρίως λόγω των πολύ στενών λιθόστρωτων δρόμων και πεζοδρομίων). 

 Κατάκτηση ευρωπαϊκών διακρίσεων καινοτομίας και πολιτισμού (Βαρκελώνη – 

Μάλτα). 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Κάποιοι από τους προορισμούς, με το πέρασμα των χρόνων, ο μαζικός τουρισμός 

είχες ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του χαρακτήρα και των αναγνωρίσιμων στοιχείων 

τους.  

 Ταύτιση της πόλης με μία εικόνα που απομακρύνεται από τα ποιοτικά πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά και την ιστορική ταυτότητά της (Ίμπιζα – Μαγιόρκα). 

 Αρκετά εμπορικά καταστήματα παραμένουν κλειστά κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 Πολλές φορές φαίνεται ότι η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα έχει διάφορες 

αρνητικές συνέπειες όπως αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων, περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στις παραλίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, περιορισμό 

δημόσιων χώρων, υπερπληθυσμό στα νοσοκομεία κατά τους θερινούς μήνες κ.ά. 

(Μαγιόρκα). 



 
Σχέδιο Ανάπτυξης Διακριτού Τουριστικού Προορισμού Ηράκλειο 

 

22 | P a g e  

 

 Αντιδράσεις ντόπιων κατοίκων και οργανώσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του 

μαζικού τουρισμού. 

 Αρκετές συχνά και παρά το καλό οδικό δίκτυο, το πλήθος των επισκεπτών είναι αιτία 

δημιουργίας κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Διαμόρφωση τουριστικών πακέτων με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας 

της περιοχής και την προσέλκυση διαφορετικής ομάδας επισκεπτών. 

 Αλλαγή της εικόνας της πόλης μέσω της αλλαγής του τουριστικού χαρακτήρα και 

των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες μέσω των μειωμένων 

φόρων και της διοργάνωσης διεθνών εκδηλώσεων. 

Απειλές (Threats) 

 Αντιπαράθεση μεταξύ άλλων προορισμών εσωτερικού. 

 Απομάκρυνση από την πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής κυρίως στην 

Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα. 

 Επιπτώσεις του τουρισμού τόσο στο περιβάλλον όσο και στη ζωή των ντόπιων 

κατοίκων (διαδηλώσεις και επιθέσεις απέναντι στους επισκέπτες). Η υπερδιέγερση 

και η καταστροφή παραδοσιακών κατοικιών προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία 

(Μάλτα). 

 Η μείωση της φορολογίας στον τουρισμό κατά τη χειμερινή περίοδο μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα μειωμένα κέρδη για το κράτος. Αντίστοιχα η αλλαγή στη φορολογική 

πολιτική μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως 

κλείσιμο τουριστικών επιχειρήσεων και μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης 

επισκεψιμότητας. 

 Η αλλαγή της τουριστικής πολιτικής δεν συνεπάγεται άμεσα αποτελέσματα και 

σίγουρη επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί. 

 Οι τουριστικές ροές εξαρτώνται από τη θερινή περίοδο και συγκεντρώνονται σε λίγες 

αστικές περιοχές (Σικελία). 

 Οι παράνομες δραστηριότητες (Σικελία) περιορίζουν το αναπτυξιακό δυναμικό και 

αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. 
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Πίνακας 1: 

Καλές Πρακτικές Ανταγωνιστών (στο Εξωτερικό) 

Πόλεις Πληροφόρηση Ειδικές Δράσεις Πολιτισμός Φεστιβάλ - Εκδηλώσεις Πακέτα Προσβασιμότητα Νομοθεσία 

Β
α

ρ
κ

ελ
ώ

ν
η

 

  

 Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα 

καινοτομίας 

 

  Πληθώρα εκδηλώσεων και 

φεστιβάλ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους ΚΑΙ 

 Διεξαγωγή μεγάλων 

συνεδρίων 

 Αθλητικός 

τουρισμός 

 Διαθέτει πλήρως 

ανεπτυγμένο 

δίκτυο 

μετακίνησης 

ΑμεΑ 

 Σύνδεση με αερ. 

εταιρίες χαμηλού 

κόστους 

 Στρατηγικός 

σχεδιασμός 

– μείωση 

τουρισμού, 

αύξηση 

τουριστικής 

φορολογίας 

Ί
μ

π
ιζ

α
 

 

 Πολλά γραφεία 

και κέντρα 

τουριστικών 

πληροφοριών 

  Προσπάθειες 

ανάδειξης της 

ιστορικής 

ταυτότητας 

του νησιού 

 Πληθώρα εκδηλώσεων και 

φεστιβάλ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους 

 Gay 

 

 Οικογενειακός 

τουρισμός 

 Διαθέτει πλήρως 

ανεπτυγμένο 

δίκτυο 

μετακίνησης 

ΑμεΑ 

 38 ξενοδοχεία 

ειδικά 

διαμορφωμένα για 

ΑμεΑ ΚΑΙ 

 Νυχτερινά 

λεωφορεία για 

τουρίστες 

 Φορολογική 

πολιτική 

προσαρμοσ

μένη στη 

μείωση του 

μαζικού 

τουρισμού 
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Μ
α

γ
ιό

ρ
κ

α
 

 Πολύ καλά 

ενημερωμένη 

ιστοσελίδα  ΚΑΙ 

 Λειτουργία 

πολλών γραφείων 

τουριστικής 

πληροφόρησης 

γύρω από τη 

Μαγιόρκα  

 Οινικές 

διαδρομές 

   Ποδηλατικός 

τουρισμός ΚΑΙ  

 Γκολφ ΚΑΙ 

 Οινοποιεία  

 (64) Παραλίες που 

μπορούν να 

υποστηρίξουν 

δράσεις για ΑμεΑ  

 Επιβολή 

φόρου 

βιώσιμου 

τουρισμού 

ΚΑΙ 

 Καθορισμός 

ζωνών 

τουριστικής 

ανάπτυξης 

εντός της 

πόλης 

Μ
ά

λ
τ
α

 

  Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα 

Ευρώπης  2018 

  Ένα από τα πιο γεμάτα  και 

ενημερωμένα ημερολόγια  

εκδηλώσεων για όλη την 

διάρκεια του έτους 

  Όλα τα λεωφορεία 

είναι προσβάσιμα 

από ΑμεΑ ΚΑΙ  

 Πρόσβαση μέσω 

αερ. εταιριών 

χαμηλού κόστους 

 

Σ
ικ

ελ
ία

 

  63 εκατομμύρια 

ευρώ ώστε να 

μετατρέπουν οι 

πρώην 

ιδιοκτησίες της 

μαφίας σε 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα, 

αγροτουρισμό 

και επιχειρήσεις.  

 238 

προστατευόμεν

ες περιοχές που 

ανήκουν στο 

δίκτυο Natura 

2000 ΚΑΙ 

 μνημεία 

παγκόσμιας 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

της UNESCO.  

Διαφόρων τύπων δρώμενα σε 

όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Αθλητισμός 

(αναρρίχηση, 

ορεινή ποδηλασία, 

καγιάκ, τρέξιμο) 

Εξυπηρετούνται 

εταιρείες χαμηλού 

κόστους 
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3.3. Συμπεράσματα σχετικά με τους Ανταγωνιστές του εσωτερικού. 

Το Ηράκλειο εκτός από τους ανταγωνιστές του εξωτερικού, βρίσκεται αντιμέτωπο και με 

ανταγωνιστικούς προορισμούς στο εσωτερικό της χώρας. Περιοχές με πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά μεταξύ τους που συχνά επιλέγονται από τους επισκέπτες, αντί της πόλης του 

Ηρακλείου. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτών των προορισμών και 

παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα χαρακτηριστικά τους σημεία.  

Δυνάμεις (Strengths) 

 Όλες οι πόλεις διαθέτουν το δικό τους ξεχωριστό πολιτισμικό πλούτο και ιστορία. Η 

Θεσσαλονίκη διαθέτει τεράστιο πολιτισμικό πλούτο, μεγάλο μέρος του οποίου 

γνωρίζει ο επισκέπτης πραγματοποιώντας μία περιήγηση στο κέντρο της πόλης, το 

κάστρο της Καλαμάτας αλλά και το Δημοτικό πάρκο Σιδηρόδρομων είναι από τα 

δημοφιλέστερα αξιοθέατά της, στη Λάρισα υπάρχουν Βυζαντινά, Οθωμανικά 

σύγχρονα και άλλα μνημεία που μπορεί να γνωρίσει κάθε επισκέπτης, στη Ρόδο έχει 

διατηρηθεί η Μεσαιωνική πόλη και το κάστρο των Ιπποτών, διάσημο παγκοσμίως και 

η εικόνα της πόλης των Χανίων έχει συνδεθεί άμεσα με το Ενετικό λιμάνι και τον 

Αιγυπτιακός φάρο, τα σήματα κατατεθέν της πόλης. 

 Σε κάθε προορισμό υπάρχουν αρκετοί χώροι πράσινου, πάρκα, κήποι, πλατείες και 

άλλα φυσικά ή τεχνητά αξιοθέατα, που επισκέπτονται κάτοικοι και τουρίστες ώστε να 

χαλαρώσουν ή και να περάσουν χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους. 

 Η διοργάνωση μεγάλων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φεστιβάλ όπως και 

αθλητικών δρώμενων και η διασπορά τους σε όλο το χρόνο, λειτουργούν ως κίνητρο 

για χιλιάδες επισκέπτες είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, 

ανεξαρτήτως περιόδου. 

 Πλήθος εστιατορίων, καφετεριών, κέντρων διασκέδασης και εμπορικών 

καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά όλο το χρόνο. 

 Ποικιλία δραστηριοτήτων στην πόλη, τη θάλασσα και το βουνό. Ειδικά 

διαμορφωμένα προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που ζουν και δρουν στην πόλη δίνουν ζωντάνια σε αυτή 

όλο το χρόνο. 

 Η τουριστική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki.travel) παρέχει στον 

επισκέπτη κάθε πληροφορία που μπορεί να χρειαστεί πριν ή κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του στην πόλη. Επίσης, ο δήμος Χανίων προσφέρει δωρεάν έναν 

ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό «Chania Tour Guide» που παρέχει ανά 

πάσα στιγμή όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί ένας επισκέπτης 

 Η Καλαμάτα το 2017 κέρδισε το Χρυσό Βραβείο Best City 2017, για τις καλύτερες 

πρακτικές, τις καινοτόμους δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, 

πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη στοιχεία που συμβάλουν στην  

καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 Δημιουργία νέων τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία και μονάδες εστίασης) 



 
Σχέδιο Ανάπτυξης Διακριτού Τουριστικού Προορισμού Ηράκλειο 

 

26 | P a g e  

 

 Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας διακρίθηκε ως το ταχύτερα αναπτυσσόμενο 

αεροδρόμιο της Ευρώπης, με αύξηση των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού και 

προσθήκη νέων προορισμών. 

 Η ύπαρξη ποδηλατικών υποδομών και πεζόδρομων συμβάλει στη διαμόρφωση μίας 

καλύτερης εικόνας για τους επισκέπτες εναλλακτικού τουρισμού (Θεσσαλονίκη, 

Καλαμάτα, Λάρισα). 

 Σε ορισμένες πόλεις (Λάρισα, Ρόδος) στα πλαίσια βελτίωσης του κυκλοφοριακού 

προβλήματος, έχουν σχεδιαστεί ειδικοί χώροι φόρτωσης εκφόρτωσης για όλες τις 

επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, καταστήματα, υπηρεσίες κ.ά). 

 Η παροχή δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής σύνδεσης σε διάφορα σημεία των 

πόλεων, διευκολύνει τους επισκέπτες στην αναζήτηση πληροφοριών, την περιήγηση 

στον ιστό και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηριστική τάση της 

σημερινής εποχής. 

Αδυναμίες – Ανάγκες (Weaknesses) 

 Μειωμένα δρομολόγια πλοίων και αεροπορικές πτήσεις από / προς το εξωτερικό κατά 

τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. 

 Στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα οι παραλίες βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά, με 

αποτέλεσμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι επισκέπτες να επιλέγουν να μείνουν 

για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη ή/και να πραγματοποιήσουν απλά μία 

ημερήσια επίσκεψη. 

 Η απουσία δημόσιων τουαλετών και ο μειωμένος τους αριθμός (όπου υπάρχουν) 

αναφέρεται συχνά από τους επισκέπτες στα αρνητικά χαρακτηριστικά του 

προορισμού ειδικά όταν συχνά δεν πληρούν καν τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

ασφάλειας και καθαριότητας. 

 Στους νησιωτικούς προορισμούς (Ρόδος, Χανιά) η πρόσβαση εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό και από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα 

επιρροής των επισκεπτών ώστε να προτιμήσουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι. 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Η ευκαιρία εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων και άλλων μέσων 

χρηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση των 

τουριστικών υποδομών της πόλης. 

 Η συνεργασία με τους νέους συνεπάγεται καινοτόμες ιδέες και προτάσεις όπως για 

παράδειγμα ανακαινίσεις και επαναχρησιμοποίηση παλαιών χώρων για καινούριες 

δραστηριότητες ανοικτές στο κοινό (π.χ. πολυχώρος “WE” Θεσσαλονίκη). 

 Ανάπτυξη δράσεων τουριστικής προβολής μέσω διαδικτύου (e – marketing). 

 Πρόγραμμα «Culture for cities and regions» (η Καλαμάτα επιδιώκει την ανάπτυξη 

του κλάδου των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, την ανάπτυξη των 

επαγγελματιών καλλιτεχνών στην πόλη και την εύρεση μεθόδων διαχείρισης των 

διατηρητέων) 
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 Προώθηση τουρισμού City Break και σχεδιασμός των κατάλληλων τουριστικών 

πακέτων. 

 Συνεργασία με άλλους τουριστικούς προορισμούς για την παροχή κοινών 

τουριστικών πακέτων. 

 Η δημιουργία θεματικών διαδρομών δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίζει 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νομού και να δει τις ομορφιές που κρύβει μέσα από 

μία οργανωμένη διαδρομή. 

Απειλές (Threats) 

 H γραφειοκρατία πολλές φορές αποτελεί τον κυριότερο λόγο καθυστέρησης της 

ολοκλήρωσης διαφόρων έργων και υποδομών. 

 Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των προορισμών στο εσωτερικό της χώρας. 

 Η μείωση των τιμών στα προσφερόμενα τουριστικά πακέτα, έχει μακροπρόθεσμα ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 Οι υπερβολικά αυξημένες τιμές ορισμένων τουριστικών επιχειρήσεων (καταλυμάτων, 

κέντρων εστίασης κτλ.) δεν συνεπάγονται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, 

δημιουργώντας δυσαρέσκεια στους κατοίκους και τους επισκέπτες. 
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Πίνακας 2: 

Καλές Πρακτικές Ανταγωνιστών (στην Ελλάδα) 

 
 Πληροφόρηση Ειδικές Δράσεις Πολιτισμός Φεστιβάλ - Εκδηλώσεις Πακέτα Προσβασιμότητα Νομοθεσία 

Θ
εσ

σ
α

λ
ο
νί

κ
η

 

Καινοτόμος διαδικτυακός 

τουριστικός οδηγός πόλης 

Εμπλοκή ομάδων νέων 

 

City break 

Ανακαίνιση και 

αναπαλαίωση  παλαιών 

χώρων και κτηρίων 

Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 
   

Κ
α

λ
α

μ
ά

τ
α

 

 

Προσέλκυση 

εναλλακτικών 

τουριστών 

(ποδηλατοδρόμιο) 

Επένδυση σε ανάπτυξη 

πολιτιστικών και 

δημιουργικών 

βιομηχανιών ΚΑΙ 

διαχείριση διατηρητέων 

μνημείων 

Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 
 

Αύξηση 

δρομολογίων – 

συνδέσεις με νέους 

προορισμούς 

 

Λ
ά

ρ
ισ

α
 

 

Προσέλκυση φοιτητών  

City break KAI  

Παραδοσιακή διατροφή 

& αγροτουρισμός KAI  

Αθλητισμός 

 
Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 
   

Ρ
ό

δ
ο

ς 

 

Κοινές δράσεις με 

άλλους προορισμούς 

 

Δημιουργία χώρων 

στάθμευσης 

Μεσαιωνικό φεστιβάλ 

Ανάπλαση πάρκων και 

μνημείων 

  
Και ποδηλατικές 

διαδρομές 
 

Χ
α

ν
ιά

 

Καινοτόμος διαδικτυακός 

τουριστικός οδηγός πόλης 

ΚΑΙ  

Περίπτερα τουριστικής 

πληροφόρησης 

Δημιουργία θεματικών 

διαδρομών 
 

Διασπορά εκδηλώσεων σε 

όλο το χρόνο 

Δημιουργία 

θεματικών 

διαδρομών 
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Κεφάλαιο 4ο:  

Ευρήματα από την ανάλυση της ποσοτικής έρευνας 

 

4.1. Εισαγωγή 

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η καταγραφή και η αποτύπωση στοιχείων της 

συμπεριφοράς και της γνώμης των επισκεπτών του Ηρακλείου σχετικά με την πόλη ως 

τουριστικό προορισμό. Επίσης βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπισμός των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στο τουριστικό προορισμό. Αν και το δείγμα της 

μελέτης χαρακτηρίζεται ως δείγμα ευκολίας, εντούτοις σε σύγκριση με άλλες παρόμοιου 

τύπου έρευνες που διενεργήθηκαν στο παρελθόν στη Κρήτη, τα αποτελέσματα (π.χ., 

δημογραφική ταυτότητα δείγματος) είναι άμεσα συγκρίσιμα.  

 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου καθορίστηκε από το αντικείμενο της έρευνας και 

προέβλεπε την ενσωμάτωση επί μέρους θεμάτων που αφορούν τους επισκέπτες της πόλης 

του Ηρακλείου, της τουριστικής του εμπειρίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν είτε 

αρνητικά είτε θετικά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί οτι ο σχεδιασμός του 

ερωτηματολογίου, και η επιλογή των ερωτήσεων χρησιμοποίησε ως βάση της, τις 

πληροφορίες που συλλέχθησάν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη ποιοτική έρευνα 

των ενδιαφερόμενων σε προγενέστερα στάδια.  

 

4.2. Συνολικά Αποτελέσματα Επισκεπτών στο Ηράκλειο 

 Λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο (36%) των επισκεπτών έχουν επιλέξει το Ηράκλειο 

ως τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Κρήτη.  

 H πλειονότητα των ερωτώμενων στο δείγμα (61%) επισκέπτεται για 1η φορά το 

Ηράκλειο 

 Οι περισσότεροι ερωτώμενοι είτε δεν είχαν καμιά πληροφορία για το Ηράκλειο, είτε 

αυτή ήταν πολλή αόριστη ως γενική. Με άλλα λόγια οι επισκέπτες στο Ηράκλειο δεν 

είχαν εικόνα του προορισμού που βρίσκονταν 

 Οι περισσότεροι επισκέπτες (51%) βρέθηκαν | έμειναν στο Ηράκλειο για 1 μόλις 

ημέρα 

 Συμμετοχή σε Δραστηριότητες: 

o Περίπατοι στη πόλη (κέντρο Ηρακλείου) 

o Έξοδοι σε καφέ | μπαρ | εστιατόρια 

o Αγορές (από το κέντρο του Ηρακλείου) 

o Βόλτα στη παραλία | λιμάνι 

 Επίσκεψη σε Αξιοθέατα (*): 

o Παλάτι Κνωσσού 

o Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

o Φρούριο Κούλε 

o Πλατεία Λιονταριών 

o Ενετικά Τείχη 
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        (*) Φαίνεται ότι δημιουργούνται δυο (2) πόλοι | ομάδες αξιοθέατων: με βάση το   

 Μινωικό Πολιτισμό και με βάση την Ενετοκρατία 

 Θετικές Απόψεις για Ηράκλειο: 

o Φιλικοί Ντόπιοι 

o Καλή σχέση «ποιότητας – τιμής» 

o Ασφαλής προορισμός 

o Εύκολη προσβασιμότητα (κοντά σε άλλα ενδιαφέροντα μέρη στη Κρήτη) 

 Αρνητικές Απόψεις για Ηράκλειο: 

o Έλλειψη ποικιλίας τουριστικών αξιοθέατων  

o Υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον 

o Βρώμικη πόλη (*) 

        (*) Έχει εντοπιστεί και στη ποιοτική έρευνα από τις ομάδες ενδιαφέροντος 

 Τα ¾ (περίπου το 75%) των επισκεπτών έχει πολύ καλή – άριστη εικόνα 

(αξιολόγηση) για την πόλη του Ηρακλείου. Παρόλα αυτά, η συνολική αξιολόγηση 

των επισκεπτών για το Ηράκλειο κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την 

αξιολόγηση των επισκεπτών για τη Κρήτη 

 Οι περισσότεροι ΔΕΝ θα επισκέπτονταν το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου 

 Θα το πρότειναν όμως στο κοινωνικό τους δίκτυο ως τουριστικό προορισμό 

 Λέξεις που χαρακτηρίζουν το Ηράκλειο ως προορισμό (*): 

o Ιστορία | Πολιτισμός 

o Δυναμική πόλη 

o Κέντρο της Κρήτης 

o Ζεστοί κάτοικοι 

(*) Φαίνεται ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια διττή ταυτότητα προορισμού. 

Μια με εστίαση στην ιστορία – παράδοση και μια στην εικόνα της δυναμικής πόλης 

με ευκολία πρόσβασης. Αυτός ο ‘διαχωρισμός’ παρατηρείται και στην ποιοτική 

έρευνα.  

 Περιοχές που Χρειάζεται να Επενδύσει το Ηράκλειο ως Τουριστικός Προορισμός: 

o Δημιουργία Τοπικών Πολιτιστικών Δράσεων 

o Δημιουργία Εξειδικευμένων Τουριστικών Διαδρομών 

o Αναβάθμιση ποιότητας προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών 

o Ηλεκτρονικές | κινητές εφαρμογές πληροφόρησης 

o ‘Έξυπνες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας 

 

Η πλειοψηφία των τουριστών, ήρθε για πρώτη φορά στην πόλη του Ηρακλείου και μόνο οι 

Βρετανοί και οι Ιταλοί δήλωσαν ενημερωμένοι πριν την επίσκεψή τους, γνωρίζοντας 

τουλάχιστον αόριστα κάποιες πληροφορίες. 

 

Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί στην πλειοψηφία τους παρέμειναν στο Ηράκλειο μόνο 

για μία ημέρα. Αντιθέτως οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι επισκέπτες δήλωσαν ότι θα 
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παραμείνουν στην πόλη από δύο έως και περισσότερο από μία εβδομάδα. Παρότι ήταν 

αρκετοί εκείνοι που θα βρίσκονταν στην πόλη για περισσότερες ημέρες, ελάχιστοι ήταν 

εκείνοι που διέμειναν σε ξενοδοχείο του κέντρου του Ηρακλείου. 

 

Οι συνηθέστερες δραστηριότητες για την πλειοψηφία των ερωτώμενων, ανεξάρτητα από τη 

χώρα προέλευσης είναι ένας περίπατος στην πόλη, αγορές και έξοδοι για καφέ, ποτό ή 

φαγητό. Οι περισσότεροι Γάλλοι αντί για αγορές προτίμησαν να περπατήσουν στην 

παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου. Αρκετοί ήταν εκείνοι που επισκέφθηκαν κοντινά χωριά 

απολαμβάνοντας την εξοχή ενώ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες πολύ μικρά 

ήταν τα ποσοστά όσων συμμετείχαν σε τοπικά πολιτιστικά δρώμενα και οργανωμένες 

ξεναγήσεις, κάτι που δικαιολογείται από τα υψηλά ποσοστά ημερήσιων επισκεπτών. Η 

πραγματοποίηση πολιτιστικών δρώμενων δεν φαίνεται να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών 

στην πόλη του Ηρακλείου.  

 

Το παλάτι της Κνωσσού δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. 

Σχεδόν το 70% των Γερμανών δήλωσε ότι το επισκέφθηκε, όπως το ίδιο συνέβη και με την 

πλειοψηφία των Ιταλών (76.19%) και των Βρετανών (60.98%). Η διαφορά εντοπίζεται στις 

περιπτώσεις των Γάλλων και των υπόλοιπων επισκεπτών όπου μόνο το 49.38% και το 

45.45% αντίστοιχα, το είχε επισκεφθεί. Ειδικότερα στην περίπτωση των υπόλοιπων 

επισκεπτών, περισσότεροι ήταν εκείνοι που επισκέφθηκαν το Ενετικό φρούριο «Κούλε» και 

την κεντρική πλατεία Λιονταριών. Από την άλλη μεριά οι Γάλλοι φαίνεται να προτίμησαν να 

περιηγηθούν στα αξιοθέατα του κέντρου της πόλης και στα Ενετικά Τείχη. 

 

Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι έχουν την εικόνα του Ηρακλείου ως μία δυναμική πόλη, οι 

Βρετανοί και οι Ιταλοί την ταυτίζουν με την ιστορία και τον πολιτισμό και οι υπόλοιπο 

επισκέπτες βλέπουν το Ηράκλειο ως το κέντρο της Κρήτης. Το Ηράκλειο δεν μοιάζει να 

χαρακτηρίζεται σημαντικά από την παράδοση, ενώ ταυτόχρονα λίγοι είναι εκείνοι που 

ταυτίζουν το χαρακτήρα της πόλης με την τέχνη και τη διασκέδαση.   

 

Οι Γάλλοι προτείνουν την ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών ως τη σημαντικότερη περιοχή 

εστίασης για την ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης. Η πλειοψηφία των Γερμανών και των 

Βρετανών προτείνει να γίνουν επενδύσεις στον τομέα των πολιτιστικών δράσεων και τα 

αξιοθέατα. Παράλληλα οι Ιταλοί και όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες θεωρούν τις «έξυπνες» 

εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας ως τον σημαντικότερο τομέα επένδυσης για τον 

εμπλουτισμό της ταυτότητας της πόλης. 

 

Οι ντόπιοι κάτοικοι του Ηρακλείου φαίνεται να κερδίζουν τις εντυπώσεις των επισκεπτών με 

τη ζεστασιά και την φιλικότητά τους. Το Ηράκλειο θεωρείται από όλους τους επισκέπτες ως 

ένας ασφαλής προορισμός, με εύκολη πρόσβαση και άριστο κλίμα. πολλά εστιατόρια και 

καφετέριες και καλή σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Όλοι οι επισκέπτες είχαν πολύ καλή 

εντύπωση από τους ντόπιους.  
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Στα αρνητικά χαρακτηριστικά της πόλης ανήκει ο θόρυβος που επικρατεί αλλά και το 

βρώμικο περιβάλλον, χαρακτηριστικά που επηρεάζουν και την εικόνα που έχουν οι 

επισκέπτες για το φυσικό περιβάλλον του Ηρακλείου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 

ποικιλία στα αξιοθέατα παρότι έχουν επισκεφθεί τα περισσότερα από αυτά. Οι περισσότεροι 

επισκέπτες ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους φανερώνουν τη δυσαρέσκειά τους όσο 

αφορά το φυσικό περιβάλλον το οποίο φαίνεται να απουσιάζει από την πόλη και την 

καθαριότητα που δείχνει να είναι ελλιπής. Παράλληλα ο «θόρυβος» της πόλης λειτουργεί 

αρνητικά στην εικόνα των επισκεπτών. 

 

Οι Ιταλοί ήταν οι πιο ικανοποιημένοι επισκέπτες, έχοντας συνολικά τα μικρότερα αρνητικά 

ποσοστά και στις αξιολογήσεις αλλά και στη σύσταση του Ηρακλείου ως τουριστικό 

προορισμό. Από το σύνολο των υπόλοιπων επισκεπτών τουλάχιστον 10% ήταν όσοι δεν θα 

πρότειναν την πόλη του Ηρακλείου για τουρισμό, ποσοστό που στην περίπτωση των 

Βρετανών φτάνει το 16.26% αρνητικές απαντήσεις. Παρότι οι περισσότεροι αξιολόγησαν 

θετικά την επίσκεψή τους στην Κρήτη, η βαθμολογία για την πόλη του Ηρακλείου 

κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες αυξήσεις στα αρνητικά 

ποσοστά.  

 

Παρατηρώντας ότι οι περισσότεροι επισκέπτες δεν θα πραγματοποιούσαν κάποιο ταξίδι 

αναψυχής στο Ηράκλειο, στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αναδεικνύεται η ανάγκη 

δημιουργίας νέων κινήτρων με στόχο την αύξηση των επισκεπτών στο ανάλογο χρονικό 

διάστημα.  

 

4.3. Απόψεις για το Ηράκλειο ανά Εθνικότητα 

4.3α. Γερμανοί 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Το ιστορικό κέντρο της πόλης 

 Κνωσσός και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τα πιο δημοφιλή τουριστικά 

αξιοθέατα 

 Το Ηράκλειο θεωρείται ασφαλής προορισμός 

Αδυναμίες (Weaknesses)  

 Χαμηλή διάρκεια παραμονής στο ηράκλειο (μέγιστο: Λασίθι) 

 Πολύ λίγες πληροφορίες για Ηράκλειο (ασαφή εικόνα για προορισμό) 

 μικρή διάρκεια παραμονής (2 μέρες) στη πόλη 

 Λίγοι επέλεξαν ξεν/χειο πόλης για διαμονή 

 Υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον 

 Έλλειψη ποικιλίας τουριστικών αξιοθέατων 

 Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, αλλά χαμηλότερα σε σχέση με την Κρήτη 

Ευκαιρίες (Opportunities) 
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 Υψηλό εισόδημα (και αγοραστική δύναμη) σε σχέση με το μ.ο. των επισκεπτών στη 

Κρήτη 

 Δεν επηρεάζονται από οικονομική κρίση 

 Σχετικά υψηλό ποσοστό επισκέπτεται το Ηράκλειο για 1η φορά 

 Πολύ καλή εικόνα για ντόπιους 

 Θα επισκέπτονταν το Ηράκλειο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 

 Θα το πρότειναν σε γνωστούς – φίλους 

 Ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και αξιοθέατων 

 Ανάπτυξη έξυπνων τουριστικών εφαρμογών 

Απειλές (Threats) 

 Μικρός αριθμός συχνών επισκεπτών 

 

4.3β. Βρετανοί 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι η καρδιά της τουριστικής δραστηριότητας 

 Κνωσσός και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τα πιο δημοφιλή τουριστικά 

αξιοθέατα 

 Το Ηράκλειο θεωρείται ασφαλής τουριστικός προορισμός 

 Έμφαση σε ιστορία – πολιτισμό 

Αδυναμίες (Weaknesses)  

 Οι περισσότεροι επέλεξαν το Ρέθυμνο για το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους 

στη Κρήτη 

 Ελάχιστη πληροφόρηση για το Ηράκλειο ως προορισμός 

 Πολύ υψηλό ποσοστό ημερήσιων επισκεπτών 

 Υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον 

 Βρώμικη πόλη 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Γενικά οι οικονομικοί παράγοντες δεν τους επηρεάζουν 

 Μένουν παραπάνω απο 1 εβδομάδα στη Κρήτη 

 Οι περισσότεροι επισκέπτονται για 1η φορά το Ηράκλειο 

 Πολύ θετική εικόνα για ντόπιους 

 Προσβασιμότητα Ηρακλείου 

 Υψηλή πιθανότητα να επισκεφτούν το χειμώνα 

 Θα πρότειναν το Ηράκλειο στο κοινωνικό τους δίκτυο 

 Δημιουργία εξειδικευμένων πολιτιστικών δράσεων και διαδρομών 

 Έξυπνες τουριστικές εφαρμογές 

Απειλές (Threats) 

 Μικρός αριθμός συχνών επισκεπτών 

 Θετική άποψη για Ηράκλειο, αλλά χαμηλότερη σε σχέση με υπόλοιπη Κρήτη 

 Μικρότερη διάρκεια παραμονής σε σχέση με Κρήτη 

 Χαμηλή εισοδηματική βάση (αλλά κανένας άνεργος) 



 
Σχέδιο Ανάπτυξης Διακριτού Τουριστικού Προορισμού Ηράκλειο 

 

34 | P a g e  

 

 

4.3γ. Ιταλοί 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι η καρδιά της τουριστικής δραστηριότητας 

 Κνωσσός και Αρχ. Μουσείου Ηρακλείου τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα 

 Το Ηράκλειο θεωρείται ασφαλής τουριστικός προορισμός 

 Έμφαση σε ιστορία – πολιτισμό 

 Πολύ θετική εικόνα για ντόπιους 

Αδυναμίες (Weaknesses)  

 Οι περισσότεροι επέλεξαν τα Χανιά για το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους στη 

Κρήτη 

 Ελάχιστη πληροφόρηση για το Ηράκλειο ως προορισμός 

 Πολύ υψηλό ποσοστό ημερήσιων επισκεπτών 

 Λίγοι έμειναν σε ξεν/χεια της πόλης 

 Υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον 

 Βρώμικη πόλη 

 Μικρή πιθανότητα να επισκεφτούν το χειμώνα 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Συντριπτική πλειοψηφία επισκέπτονται για 1η φορά το Ηράκλειο 

 Προσβασιμότητα Ηρακλείου 

 Θα πρότειναν το Ηράκλειο στο κοινωνικό τους δίκτυο 

 Ανάπτυξη ‘έξυπνων’ τουριστικών εφαρμογών 

 Ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και αξιοθέατων 

Απειλές (Threats) 

 Αρκετά μικρός αριθμός συχνών επισκεπτών  

 Οικονομικοί παράγοντας τους επηρεάζουν στην επιλογή προορισμού 

 Θετική άποψη για Ηράκλειο, αλλά χαμηλότερη σε σχέση με υπόλοιπη Κρήτη 

 Αρκετά μικρότερη διάρκεια παραμονής σε σχέση με Κρήτη 

 

4.3δ. Γάλλοι 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι η καρδιά της τουριστικής δραστηριότητας 

 Κνωσσός και πλατεία λιονταριών τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα 

 Το Ηράκλειο θεωρείται ασφαλής τουριστικός προορισμός 

 Έμφαση σε ιστορία – πολιτισμό 

 Πολύ θετική εικόνα για ντόπιους 

Αδυναμίες (Weaknesses)  

 Οι περισσότεροι επέλεξαν τα Χανιά για το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους στη 

Κρήτη 

 Ελάχιστη πληροφόρηση για το Ηράκλειο ως προορισμός 

 Πολύ υψηλό ποσοστό ημερήσιων επισκεπτών 
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 Υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον 

 Βρώμικη πόλη 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Γενικά οι οικονομικοί παράγοντες δεν τους επηρεάζουν 

 Συντριπτική πλειοψηφία επισκέπτονται για 1η φορά το Ηράκλειο 

 Προσβασιμότητα Ηρακλείου 

 Υψηλή πιθανότητα να επισκεφτούν το χειμώνα 

 Θα πρότειναν το Ηράκλειο στο κοινωνικό τους δίκτυο 

 Αναβάθμιση ποιότητας προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και αξιοθέατων 

Απειλές (Threats) 

 Μικρός αριθμός συχνών επισκεπτών 

 Θετική άποψη για Ηράκλειο, αλλά χαμηλότερη σε σχέση με υπόλοιπη Κρήτη 

 Αρκετά μικρότερη διάρκεια παραμονής σε σχέση με Κρήτη 

 Αρκετά χαμηλή εισοδηματική βάση (υψηλό ποσοστό φοιτητών) 
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Κεφάλαιο 5ο:  

Προτεινόμενη στρατηγική δημιουργίας διακριτής ταυτότητας για τον δήμο 

Ηράκλειου 

 

5.1. Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα, θα αναπτυχθεί το στρατηγικό σχέδιο δημιουργίας μιας διακριτής 

τουριστικής ταυτότητας για τον δήμο Ηρακλείου. Το σχέδιο αυτό βασίζεται στα δεδομένα 

που προέκυψαν από τις επιμέρους αναλύσεις, όπως αυτά παρουσιάζονται στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Τα στρατηγικό σχέδιο εστιάζει στα παρακάτω σημεία: 

 Στόχοι που εξυπηρετούνται μέσα από τη διακριτή ταυτότητα προορισμού 

 Εστίαση σε επιμέρους αγορές (στόχευση) 

 Εργαλεία για δημιουργία διακριτού τουριστικού προορισμού 

 

5.2. Στρατηγικοί Στόχοι Ανάπτυξης του Προορισμού «Ηράκλειο» 

Στόχος 1ος: Βελτίωση του τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών από το Ηράκλειο.  

Χωρίς να μας απασχολεί από πού προέρχεται ο επισκέπτης, πόσο καιρό θα παραμείνει στο 

Ηράκλειο, που μένει, ή πόσο θα ξοδέψει κατά τη παραμονή του στην πόλη, ένας 

επιτυχημένος προορισμός που σέβεται τους επισκέπτες του οφείλει να διαφυλάσσει, να 

βελτιώνει και να εμπλουτίζει τη τουριστική τους εμπειρία για όσο καιρό αυτοί επιλέξουν να 

παραμείνουν στο προορισμό. Πέρα από τη δυναμική του Ηρακλείου (δυνάμεις και 

ευκαιρίες), η έρευνα κατέδειξε ότι τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες αναφέρουν τις 

ίδιες αιτίες δυσαρέσκειας και παραπόνων. Ο Δήμος θα πρέπει να επιλέξει να βελτιώσει την 

εικόνα του ως προορισμό, λύνοντας αυτά τα προβλήματα πρώτα. 

 

Στόχος 2ος: Μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτυπώματος της τουριστικής 

δραστηριότητας στο Ηράκλειο.  

Αν και έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι το βασικό πρόβλημα του Ηρακλείου ως προορισμός 

είναι ότι ενώ αποτελεί πύλη εισόδου για την Κρήτη, η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών 

στο Ηράκλειο είναι περιορισμένη, εντούτοις το βασικό πρόβλημα του Ηρακλείου είναι ότι 

δεν έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει οικονομικά τον μοναδικό του ρόλο ως πύλη εισόδου 

(gateway city) στη Κρήτη. Το Ηράκλειο έχει μοναδικό πλεονέκτημα, όχι μόνο σε σχέση με 

τις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης, αλλά και σε σχέση με τον ανταγωνισμό εθνικά να διαθέτει 

διεθνή αερολιμένα και λιμάνι με εξαιρετικά μεγάλη κινητικότητα. Ακόμα και σε σύγκρισή με 

τα Χανιά, το αεροδρόμιο της πόλης βρίσκεται σε περιοχή εκτός του αστικού ιστού και έτσι 

δεν μπορεί να παίξει πιο σημαντικό ρόλο. Το Ηράκλειο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη 

μοναδική συγκυρία και με βάση τις μεταφορικές και διακομιστικές του δυνατότητες να 

αυξήσει την οικονομική βάση της τουριστικής δραστηριότητας.  

 

Στόχος 3ος: Αναγνωρισιμότητα Ηρακλείου ως προορισμός (και ανεξάρτητα από την 

Κρήτη). 
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Το Ηράκλειο, είτε για λόγους πολιτικούς, είτε για λόγους οικονομιών κλίμακας έχει εστιάσει 

εδώ και πολύ καιρό σε μια στρατηγική τουριστικής προώθησης με επίκεντρο την Κρήτη. 

Χρησιμοποιείται δηλαδή μια προωθητική στρατηγική ‘ομπρέλας’ (umbrella branding 

strategy) μέσα από την οποία αναπτύσσεται και ο προορισμός Ηράκλειο. Ενώ κάτι τέτοιο 

είναι γενικά αποδεκτό στη βιβλιογραφία, παράλληλα θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι το 

Ηράκλειο διαθέτει μια σειρά από μοναδικά | ξεχωριστά χαρακτηριστικά που μπορούν να του 

προσδώσουν μια διαφορετικότητα σε σχέση με τους άλλους νομούς | πόλεις της Κρήτης 

(π.χ., Μινωικός πολιτισμός, πύλη εισόδου στη Κρήτη). Έτσι, προτείνεται, παράλληλα με τις 

όποιες δράσεις πραγματοποιούνται σε επίπεδο περιφέρειας, να αναπτυχθεί ξεχωριστή 

στρατηγική σε επίπεδο πόλης. 

 

5.3. Εστίαση σε επιμέρους αγορές (στόχευση) 

Η προτεινόμενη στρατηγική εστίασης για τη δημιουργία ενός διακριτού προορισμού 

‘Ηράκλειο’ περικλείεται στο παρακάτω γράφημα.  

 

Διάγραμμα 1: Στρατηγική Στόχευση Δήμου Ηρακλείου 

 
Στο παραπάνω διάγραμμα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, προτείνεται η στόχευση του 

Δήμου Ηρακλείου να ξεκινά από τους ντόπιους, τους κατοίκους του Ηρακλείου. Η 

πρόταση δηλαδή της μελέτης βασίζεται στο εξής σκεπτικό: 

 

  

Κάτοικοι Δήμου 

Ηρακλείου 

Εσωτερικός 

τουρισμός  

(Ελλάδα) 

Αλλοδαποί 

Επισκέπτες 
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a. Ο βασικός πρεσβευτής ενός προορισμού είναι οι κάτοικοι του, αυτοί που βιώνουν τον 

προορισμό κάθε μέρα και αυτοί που θα είναι υπεύθυνοι για την ουσιαστική και 

πραγματική προώθηση του προορισμού στους επισκέπτες της πόλης. Θα είναι δηλαδή 

οι άτυποι «πρεσβευτές» της διακριτής τουριστικής τοπωνυμίας ‘Ηράκλειο’.  Αν και 

αυτή η προσέγγιση έχει εν πολλοίς αγνοηθεί τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό 

επίπεδο, εντούτοις οι τελευταίες εξελίξεις σε θεωρητικό επίπεδο αναφέρουν ότι για 

μια στρατηγική τουριστικής προώθησης να είναι επιτυχημένη πρέπει καταρχήν να 

εξυπηρετεί και να υποστηρίζεται ενεργά από τον ντόπιο πληθυσμό.  

b. Επιπλέον, η παραπάνω στρατηγική στόχευσης βασίζεται στο γεγονός ότι «μια πόλη 

που δεν μπορείς να ζεις, δεν αξίζει να επισκεφτείς». Κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην 

περίπτωση του Ηρακλείου, όπως αυτό καταδεικνύεται από τα εμπειρικά 

αποτελέσματα των επιμέρους ερευνών είναι το γεγονός ότι ο ντόπιος πληθυσμός 

αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της πόλης ως τουριστικός προορισμός. 

Με άλλα λόγια, μια επιτυχημένη στρατηγική τουριστικής προβολής πρέπει να 

εστιάζει και στο ντόπιο πληθυσμό.  

 

Σε σχέση τώρα με τους υπόλοιπους δύο (2) πυλώνες της προτεινόμενης στρατηγικής 

τουριστικής ανάπτυξης του Ηρακλείου, η επιλογή τους μπορεί να τεκμηριωθεί ως εξής: 

Όσο αναφορά την εσωτερική ζήτηση, αναφέρθηκε πολλές φορές σε προηγούμενες ενότητες 

της παρούσας εργασίας, η ανάγκη για το Ηράκλειο να κεφαλαιοποιήσει σε μια σειρά από 

παράγοντες που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να εστιάσει σε συγκεκριμένα τμήματα της 

εγχώριας τουριστικής ζήτησης για να αναπτύξει εσωτερικό τουρισμό. Αυτά τα τμήματα θα 

μπορούσαν να οριστούν ως εξής: 

 Πολιτιστικοί επισκέπτες (διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ στο Ηράκλειο, 

φεστιβάλ ‘5+1 πολιτισμών’) 

 Εμπορικοί επισκέπτες (εκμετάλλευση του γεγονότος ότι το Ηράκλειο είναι το 

διοικητικό, πολιτικό και εμπορικό κέντρο/πρωτεύουσα του νησιού) 

 Εκπαιδευτικοί επισκέπτες (λόγω της ύπαρξης μιας σειράς δομών (π.χ., 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ΙΤΕ, πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης) που μπορούν 

να υποστηρίξουν ερευνητική δραστηριότητα και άρα διοργάνωση ερευνητικών 

συνεδρίων στην πόλη) 

 Επισκέπτες μικρής διάρκειας (city break) (η δυνατότητα δημιουργίας διαδρομών 

εντός της πόλης, ενδοχώρα σχετικά κοντά στον αστικό ιστό, καθώς και το σχετικά 

μεγάλο μέγεθος της πόλης) θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη δημιουργία μιας 

ξεχωριστής κατηγορίας εγχώριας τουριστικής ζήτησης για το Ηράκλειο. Επιπλέον, το 

γεγονός της ύπαρξης αεροδρομίου και λιμανιού εντός του αστικού ιστού, καθιστά τη 

συγκεκριμένη στρατηγική ευκολά υλοποιήσιμη.  

 

Όσο αφορά την εξωτερική ζήτηση (αλλοδαποί επισκέπτες), οι παρακάτω παράγοντες θα 

μπορούσαν να δώσουν κατευθύνσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη του προορισμού: 

Εκπαιδευτικοί επισκέπτες (ότι αναφέρθηκε στην περίπτωση της εσωτερικής ζήτησης ισχύει 

και στη περίπτωση των αλλοδαπών επισκεπτών. Ενδεχομένως, η ανάπτυξη του 
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εκπαιδευτικού τουρισμού για τους αλλοδαπούς επισκέπτες να είναι ευκολότερα 

υλοποιήσιμος στόχος).  

 Ανάπτυξη γαστριμαργικού τουρισμού | επισκεπτών (το γεγονός της πλούσιας 

γαστριμαργικής παράδοσης που ‘κρύβεται’ στην ενδοχώρα του δήμου μπορεί να 

δώσει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Για παράδειγμα, στη σχετική βιβλιογραφία γίνεται λόγος για εμπλουτισμό τους 

τουριστικής εμπειρίας μέσα από τη μάθηση και τη αναβίωση παλαιών εθίμων και 

πρακτικών (edutainment). Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί στη περίπτωση 

του Ηρακλείου. Μάλιστα, η συγκεκριμένη στρατηγική του edutainment θα μπορούσε 

εύκολα να συμπληρωθεί με τη δημιουργία θεματικών τουριστικών διαδρομών με 

βάση τοπικά προϊόντα και διαδικασίες (π.χ. δρόμοι κρασιού, παραδοσιακά 

ελαιοτριβεία κ.α.).  

 Πολιτιστικός τουρισμός (εδώ η έμφαση είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με την 

αντίστοιχη δράση που προτείνεται στους Έλληνες επισκέπτες. Εδώ η εστίαση είναι 

στη προώθηση της μοναδικότητας του Ηρακλείου ως η κοιτίδα του Μινωικού 

πολιτισμού, που επηρέασε με τη ναυτική της δύναμη σχεδόν όλες τις χώρες που 

βρίσκονται στη Μεσόγειο. Η εστίαση λοιπόν σε αυτή τη περίπτωση δεν θα έχει να 

κάνει αποκλειστικά με την ύπαρξη του αρχαιολογικού πάρκου της Κνωσού και του 

αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου, αλλά με τις ιστορίες και τις συνδέσεις που 

μπορούν να δημιουργηθούν με βάση τον Μινωικό πολιτισμό για κάθε επισκέπτη 

ξεχωριστά. Η έμφαση δηλαδή σε αυτή τη περίπτωση δεν είναι μουσειακή και 

ιστορική, αλλά εκπαιδευτική με σκοπό να βοηθήσει τον επισκέπτη να κατανοήσει τη 

συμβολή και τη σημασία του Μινωικού πολιτισμού. Με αυτό τον τρόπο και ο 

επισκέπτης κατανοεί καλύτερα τη σημασία του προορισμού, μπορεί να τη συνδέσει 

με τη δική του κουλτούρα και υπόβαθρο, ενώ παράλληλά εμπλουτίζει τη τουριστική 

του εμπειρία.  

 Αθλητικός τουρισμός (το γεγονός ότι το Ηράκλειο έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στη 

διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, η ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων 

και πόρων (π.χ., παραλία αμουδάρας) και οι θετικές κλιματολογικές συνθήκες 

μπορούν να καταστήσουν το Ηράκλειο κέντρο αθλητικού τουρισμού με δυνατότητα 

να φιλοξενεί αθλητικές δράσεις αν όχι όλο το χρόνο, τουλάχιστον επτά με οκτώ 

μήνες το χρόνο).  

 Τουρισμός με βάση τη προσβασιμότητα (αναφέρθηκε και προηγουμένως ότι το 

Ηράκλειο έχει το μοναδικό πλεονέκτημα να θεωρείται πύλη εισόδου για το νησί 

(gateway city). Αυτό σημαίνει ότι με βάση τις υπηρεσίες του διεθνούς αερολιμένα και 

του λιμανιού στο Ηράκλειο, θα μπορούσαν να διοργανωθούν μικρές / σύντομες 

διαδρομές – αποδράσεις προς άλλους κοντινούς προορισμούς στη Κρήτη. Διεθνώς, η 

έννοια της αεροπορικής πόλης (airport city) έχει αρχίζει να κερδίζει έντονα έδαφος, 

και όποιες προσπάθειες και συζητήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή για μετεγκατάσταση 

του αερολιμένα Ηράκλειου εκτός αστικού ιστού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και 

αυτές τις συζητήσεις.  
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5.4. Εργαλεία μετουσίωσης προτάσεων σε στρατηγική 

Όλες οι παραπάνω προτάσεις και προτεινόμενες στρατηγικές για να υλοποιηθούν 

χρειάζονται και μια σειρά από δράσεις για να τις μετουσιώσουν σε πραγματικότητα. Το 

παρακάτω γράφημα συνοψίζει τις δράσεις αυτές για κάθε μια από τις τρείς κατηγορίες και τις 

υπό-ομάδες τους.  

 

 

Διάγραμμα 2: Εργαλεία Δημιουργίας Διακριτού Τουριστικού Προορισμού 

 

Ομάδα Στόχευσης Υπό – Ομάδα στόχος Προτεινόμενες Δράσεις 

 

 

 

Ντόπιοι | Κάτοικοι 

  Καθαριότητα πόλης  

 Πεζοδρομήσεις 

 Βελτίωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

 Βελτίωση ποιότητα ζωής ειδικά σε 

υποβαθμισμένες περιοχές 

 Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και 

χώρων πρασίνου 

  

 

 

 

 

 

 

 

Έλληνες Επισκέπτες 

(εσωτερική ζήτηση) 

Πολιτιστικοί επισκέπτες  Προώθηση φεστιβάλ ‘5 +1 πολιτισμοί’ σε 

σύνδεση με το καλοκαιρινό φεστιβάλ 

εκδηλώσεων του Δ. Ηρακλείου 

Εμπορικοί επισκέπτες  Έμπρακτη βοήθεια στην ανέγερση ξεν/χείων 

πόλης και boutique hotels.  

 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και 

δράσεις τόνωσης του εμπορικού κλίματος 

Εκπαιδευτικοί επισκέπτες  Υποστήριξη στη δημιουργία συνεδριακών 

χώρων 

 Ενιαία στρατηγική προώθησης του 

Ηρακλείου ως συνεδριακό κέντρο|πόλη 

(αντίστοιχη προσπάθεια με αυτή της 

Αθήνας) 

Επισκέπτες μικρής 

διάρκειας 

 Δημιουργία διαδρομών εντός του αστικού 

ιστού της πόλης 

 Βελτίωση σήμανσης εντός αστικού ιστού 

της πόλης 

   

 

 

 

 

 

 

Ανάπτυξη γαστριμαργικού 

τουρισμού 

 Δημιουργία διαδρομών με αφετηρία το 

ιστορικό κέντρο και κατάληξη είτε τα 

σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε 

σημεία της ενδοχώρας 

 Δημιουργία διεθνούς φεστιβάλ 

γευσιγνωσίας βασισμένο σε παραδοσιακά 

προϊόντα 
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αλλοδαποί 

Επισκέπτες 

(εξωτερική ζήτηση) 

Πολιτιστικός τουρισμός  Δημιουργία θεματικών τουριστικών 

διαδρομών 

 Εκμετάλλευση κενών εμπορικών χώρων 

κατά μήκος των παραπάνω θεματικών 

διαδρομών 

 Βελτίωση σύνδεσης ιστορικού κέντρου με 

σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

 Βελτίωση σήμανσης τουλάχιστον εντός του 

αστικού ιστού της πόλης 

 Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας (augmented reality apps) 

 Κάλυψη όλης της πόλης με δίκτυο wi-fi 

Αθλητικός τουρισμός  Βελτίωση συνθηκών σε αθλητικούς χώρους 

 Ανανέωση στρατηγικής ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

σχετικά με την αξιοποίηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

 Επαφές με αθλητικές ομάδες και συλλόγους 

οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν νέες ιδέες 

και προτάσεις (π.χ., σύλλογοι kite surfing, 

wind surfing, ιστιοσανίδας) 

 Προσέλκυση διεθνών εκδηλώσεων στο 

Ηράκλειο 

 Τουρισμός με βάση τη 

προσβασιμότητα 

 Σε συνεργασία με την ΥΠΑ, αξιοποίηση του 

αερολιμένα Ηρακλείου (μέτρηση και 

βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών) 

 Προσέλκυση εταιριών low cost τη χειμερινή 

περίοδο 

 Περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέση 

αερολιμένα – λιμανιού (κυρίως σε ότι 

αφορά τις κρουαζιέρες) 

 Βελτίωση συνδεσιμότητας ιστορικού 

κέντρου και αεροδρομίου – λιμανιού 

(δημιουργία σταθερής σύνδεσης με μέσα 

μαζικής μεταφοράς) 

 Βελτίωση σήμανσης τόσο στο ιστορικό 

κέντρο όσο και στην ενδοχώρα του δήμου 

 


