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Σύντομο Υπόμνημα – Πρόταση Μελέτης για τη Δημιουργία  
Δια-Ιδρυματικού Κέντρου Αριστείας, Καινοτομίας  

και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό, στην Κρήτη 
 

1. Αντικείμενο 

Η εκπόνηση μελέτης για την ίδρυση ενός Δια-Ιδρυματικού Κέντρου Αριστείας, 
Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό (ΙΑΚΕΤ) στην Κρήτη. Στη μελέτη θα 
αναλύονται   το αντικείμενο, η λειτουργία, η βιωσιμότητα του Κέντρου καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα Ίδρυσης του. 

 

2. Σκοπός 
 

Με μία σύντομη ανασκόπηση διαφαίνεται ότι έχουν  υπάρξει αρκετές αλλά 
ανεξάρτητες προσπάθειες αποτύπωσης της κατάστασης του εθνικού 
Τουριστικού Προϊόντος μέχρι σήμερα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς και 
τα ερευνητικά Ινστιτούτα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο δημιουργείται η  ανάγκη 
κοινής προσπάθειας και συντονισμού των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών 
Φορέων της Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων φορέων του 
Κλάδου, για τη  συγγραφή της μελέτης στην οποία θα αποτυπώνονται τα οφέλη 
από την δημιουργία   του ΙΑΚΕΤ στην Κρήτη.   
Καταρχήν, εξετάζοντας την πολύπλευρη συμβολή του τουριστικού τομέα στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 και 
έπειτα, παρατηρείται ότι ο τουρισμός έχει εξελιχθεί σε κύρια πηγή ανάπτυξης 
και σε έναν εκ των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας – 
βιομηχανίας. Ο  τουριστικός τομέας αναπτύσσεται σε ένα ιδιαιτέρως δυναμικό 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο οι τουριστικές επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν να αντεπεξέλθουν επαρκώς μέσω της προσφοράς υπηρεσιών 
υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Η ανάπτυξη νέων πιο εξειδικευμένων τουριστικών 
προϊόντων και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών τουριστικών 
προϊόντων, έχουν θέσει το τουριστικό τομέα σε μια τροχιά συνεχούς και γοργής 
ανάπτυξης.  
Το γεγονός ότι η παραγωγή και κατανάλωση του τουριστικού προϊόντος 
συντελείται άμεσα, την ίδια χρονική στιγμή, καθιστά τον ανθρώπινο 



[2] 

 

παράγοντα ζωτικής σημασίας, δεδομένου δε ότι στην τουριστική βιομηχανία η 
υποκατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα δεν καθίσταται δυνατή. Είναι 
εμφανές συνεπώς ότι για να αντεπεξέλθει επαρκώς η εγχώρια αγορά 
τουριστικού προϊόντος στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, 
απαιτείται ειδικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλη 
εξειδίκευση στα τουριστικά ζητήματα και εκπαίδευση σε ευρύτερα και 
σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.  
Σε συνέχεια των προαναφερθέντων θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η ίδρυση και 
λειτουργία στην Κρήτη του ΙΑΚΕΤ, ενός Φορέα ο οποίος θα υποστηρίζεται από 
τα Ακαδημαϊκά – Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης καθώς και άλλους 
εμπλεκομένους στον Κλάδο Φορείς, θα στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου 
Αριστείας σε διεθνές επίπεδο, του οποίου οι στόχοι θα είναι: 

- Η παροχή Εκπαίδευσης καθώς και η Δια Βίου Εκπαίδευση σε Στελέχη της 
Τουριστικής Βιομηχανίας σε θέματα πολιτικής, σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
διοίκησης του Τουρισμού. Στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα 
περιλαμβάνονται αντικείμενα πολιτισμού και πολυ-πολιτισμικότητας, 
οικολογίας / περιβάλλοντος / αειφορίας, σχεδιασμού, πολιτικών και 
ανάπτυξης, κουλτούρας και στρατηγικών ποιότητας / καινοτομίας.  
Στόχευση αποτελεί η εκπαίδευση σε  Πτυχιούχους του Κλάδου ούτως ώστε 
να θεωρούνται ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. 

- Η έρευνα και το μελετητικό έργο σε θέματα τουρισμού στο εγγύς, το εθνικό 
και το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η εκτενής εξέταση των καλών και κακών 
πρακτικών της τουριστικής βιομηχανίας.   

- Η προώθηση της καινοτομίας στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ποιοτικών προϊόντων και 
στις μεθόδους προβολής τους, στη λειτουργία των μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων, στη διαχείριση τουριστικών προορισμών, στην 
αξιοποίηση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των λοιπών 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, στις συνέργειες για την 
ορθολογική αξιοποίηση των πόρων κατά τη φέρουσα ικανότητα των 
επιμέρους περιοχών σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων κ.ά..  

- Η συμβουλευτική υποστήριξη σε Τοπικό, Εθνικό και Υπερεθνικό Επίπεδο, για 
την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών, την παρακολούθηση της 
τουριστικής οικονομίας (monitor) και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης 
(watchdog). 

- Η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους μέσω ενός Κέντρου Τουριστικής 
Επιχειρηματικότητας (Business Tourism Center). 

- Η πρόβλεψη για την ίδρυση Παρατηρητήριου στον Τουρισμό το οποίο να 
μελετά το Τουριστικό φαινόμενο σε Τοπικό αλλά και σε Εθνικό Επίπεδο.  

Η λειτουργία του IAKET θα έχει ως κυρίαρχο στοιχείο τη διαδραστική 
επικοινωνία και τη συνέργεια με  φορείς του τουρισμού και της ευρύτερης 
οικονομίας και της κοινωνίας. Εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού θα 
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μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια εξεύρεσης πόρων μέσω ποικίλων 
ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων - προγραμμάτων.  
Βάσει των προαναφερθέντων, το ΙΑΚΕΤ στοχεύει στη συνολική προσέγγιση του 
τουρισμού με αποτέλεσμα την εξέταση των διεθνών και εγχώριων καλών, αλλά 
και κακών πρακτικών. Επίσης στην καταγραφή του  τουριστικού κλάδου  και 
των αναγκών του στο σύνολο τους. Στόχος του είναι η σφαιρική θεώρηση της 
τουριστικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες επιπτώσεις σε 
τομείς όπως η οικονομία, κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως,  
στοχεύει στο να εξετάζει τη σύνδεση των φορέων του Τουρισμού  με το διεθνές 
περιβάλλον,  τις νέες τεχνολογίες και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. 
Δεδομένου ότι οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, τα προαναφερόμενα 
Ιδρύματα – Φορείς πρέπει να ακολουθήσουν μία κοινή πορεία με γνώμονα την 
δημιουργία εκ νέου ενός τουριστικού προϊόντος το οποίο δεν θα εστιάζει τόσο 
στο κέρδος, όσο στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με 
τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των Ιδρυμάτων στο σύνολο τους  και 
εκμεταλλευόμενα τη διεθνή  τους φήμη, το  ΙΑΚΕΤ  με την υποστήριξη τους θα 
αποτελέσει ένα   Κέντρο Αριστείας και Δια-βίου μάθησης στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου. Πέραν από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, η 
αλληλεπίδραση με άλλους σχετικούς ερευνητικούς φορείς της ευρύτερης 
περιοχής της Μεσογείου αναμένεται να ολοκληρώσει και τον χαρακτήρα του 
ερευνητικού έργου. Αποστολή του θα αποτελέσει η  εξέταση των εκάστοτε 
συνθηκών του Τουρισμού σε σφαιρικό επίπεδο, καθώς και η εξέταση 
δημιουργίας ενός ‘ευμετάβλητου’ τουριστικού μοντέλου το οποίο θα 
διαμορφώνεται βάσει των τουριστικών αναγκών με γνώμονα τη βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη. Στόχος είναι να δοθεί στο εθνικό τουριστικό προϊόν μία 
δυναμική – ευελιξία βάσει των τάσεων της διεθνούς ζήτησης και όχι μία 
στατικότητα όπως ήταν μέχρι σήμερα.  
Άλλος ένας λόγος που το Ίδρυμα αυτό προτείνεται να δημιουργηθεί στην 
Κρήτη είναι  η  γεωπολιτική θέση της νήσου, η οποία και εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα να αναπτύξει κάτι παραπάνω από ένα απλό Ερευνητικό Κέντρο  - 
πιθανότατα Παρατηρητήριο σε τοπικό & εθνικό επίπεδο - , για το γνωστικό 
αντικείμενο του τουρισμού καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και 
επειδή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.  

 

3. Η Αναγκαιότητα  

 
Ο τουρισμός στην Ελλάδα, παρότι θεωρείται βασικός πυλώνας της οικονομίας, 
αναπτύσσεται περιστασιακά, με ελλιπή σχεδιασμό και παρακολούθηση 
εφαρμογής βελτιωτικών μέτρων, με πολύ σοβαρά προβλήματα ποιότητας, σε 
ένα ιδιαίτερα δυναμικό αλλά και ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Η Ελλάδα αποτελεί πρωτεύων τουριστικό προορισμό δεν αντανακλάται στο 
επίπεδο της προσφοράς  η οποία είναι κατακερματισμένη, παρουσιάζοντας 
σημαντικές ελλείψεις και ασυνέχειες. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται 
αναγκαία η ενίσχυση και βελτίωση της τουριστικής έρευνας,  προκειμένου ο 
εγχώριος τουριστικός τομέας να αντεπεξέλθει στον αυξανόμενο ανταγωνισμό 
για την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών.  Αναφέρεται επιπρόσθετα ότι ένα 
από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ελληνικού τουριστικού 
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προϊόντος είναι η έντονη εποχικότητα της ζήτησης. Επιπλέον το ‘ηλιοτροπικό’ 
προϊόν αποτελεί το βασικό λόγο επισκεψιμότητας της Χώρας μας. Από την 
άλλη πλευρά  μορφές τουρισμού όπως ο συνεδριακός ή ο αγροτουρισμός δεν 
κατέχουν αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς, εντείνοντας το πρόβλημα της 
εποχικότητας. Χρήζει σπουδαιότητας να αναφέρουμε ότι ακόμη και αν έχουν 
γίνει προσπάθειες για την αύξηση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στη χώρα μας, αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
αποσπασματικές και όχι  ως απόρροια  στοχευμένης Τουριστικής Πολιτικής.    

Σπάνια αναπτύσσονται καινοτομικά προϊόντα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά, την παραγωγή και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. 

Αναφορικά δε με την εκπαίδευση στον Τουρισμό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 
η  σημερινή Ανώτατη Εκπαίδευση σε αντικείμενα Τουρισμού δεν επαρκεί. Τα 
προγράμματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χρήζουν 
δραστικής ανανέωσης. Η προ ετών πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη 
σύσταση Πανεπιστημιακού Τμήματος με τίτλο ‘Τουριστική Διοίκηση & 
Ανάπτυξη’ δεν έγινε αποδεκτή σε κυβερνητικό επίπεδο, παρότι είχαν γίνει όλες 
οι απαιτούμενες ενέργειες. Τα σχετικά προπτυχιακά προγράμματα των 
Πανεπιστημίων Πειραιά και Αιγαίου δεν έχουν λειτουργήσει σε μία 
συστηματική και μόνιμη βάση. Μεταπτυχιακό έργο υλοποιείται μόνο στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σποραδικά σε άλλα Πανεπιστήμια, χωρίς όμως την 
απαραίτητη σύνδεση με προπτυχιακά προγράμματα, με την αγορά και τους 
φορείς του τουρισμού. Αναφορικά δε, με τα ερευνητικά ιδρύματα θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι υπάρχει περιορισμένη ερευνητική και μελετητική 
δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού η οποία μάλιστα λαμβάνει χώρα 
εξατομικευμένα από ερευνητές και όχι υπό το συντονισμό των Ερευνητικών 
Κέντρων. Από την Κρήτη, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα απουσιάζει ένα 
κέντρο μετεκπαίδευσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης των στελεχών του τουρισμού, 
με καταλυτικό ρόλο, τη σύνδεση  της  τουριστικής βιομηχανίας και φορέων 
εκπαίδευσης και έρευνας. 

Επιπροσθέτως, η έρευνα στον τουρισμό στην Ελλάδα είναι ελλιπής και 
αποσπασματική, κατά συνέπεια και η καινοτομία. Η παρακολούθηση της 
τουριστικής οικονομίας  είναι επίσης ελλιπής και περιπτωσιακή. Επίσης, οι 
συνέργειες των φορέων που, άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στον τουρισμό, είναι 
αποσπασματικές και απλά αξιοποιούν χρηματοδοτήσεις με ελλιπή σχεδιασμό, 
χωρίς χωροχρονική συνέχεια. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σύσταση του ΙΑΚΕΤ, αποτέλεσε η εξαγγελία 
του Πρωθυπουργού της χώρας στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Κρητών, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο Λασίθι στις 30 Ιουλίου, καθώς και επιστολή του Γενικού  
Γραμματέα της Περιφέρεια Κρήτης,  με αριθμό πρωτοκόλλου 348 – 19/08/2010 
η οποία προσκαλούσε τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της 
Περιφέρειας Κρήτης σε αυτή την κοινή προσπάθεια.  

Μέσω των επιστολών αυτών, εκφράσθηκε  από κοινού η ανάγκη σύστασης 
‘Ιδρύματος Αριστείας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό’ 
(ΙΑΚΕΤ) να συμβάλουν από κοινού στη σύσταση ενός φορέα Αριστείας, 
Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό. Το ΙΑΚΕΤ οφείλει να ιδρυθεί 
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στην Κρήτη καθώς έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε υλικοτεχνική υποδομή  
και ανθρώπινο κεφάλαιο.   

Κατά τη συνάντηση των Διοικήσεων των Ιδρυμάτων που ακολούθησε, στη Γ.Γ. 
της Περιφέρειας, διαπιστώθηκε ότι τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα καθώς  και το 
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας συμφωνούν ότι απαιτείται η συμβολή τους στη 
δραστική αναβάθμιση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στον 
Τουρισμό. Συμφώνησαν επίσης, ότι επίτευξη των προαναφερθέντων θα 
υλοποιηθεί μόνο μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο Κέντρο Αριστείας σε διεθνές 
επίπεδο. Επιπλέον συμφωνήθηκε να εκπονηθεί μια πλήρης μελέτη για το σκοπό 
αυτό. Για την απόφαση εκπόνησης της μελέτης και για τη χρηματοδότηση της 
προτάθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας να υποβάλουν τα Ιδρύματα αυτό το 
συνοπτικό μνημόνιο. 

Τέλος,  μεταξύ άλλων μορφών το ΙΑΚΕΤ, θα μπορούσε να διερευνηθεί  αν θα 
μπορούσε να έχει τη μορφή ενός  Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
(ΕΠΙ).  

 

4. Προϋπολογισμός της Μελέτης 

 

Κόστος Ανθρώπινου Δυναμικού, [17 x 3 000 €] 51.000 €  

Ενέργειες Προβολής και Διάχυσης 5.000  € 

Αναλώσιμα 1.500 € 

Εξοπλισμός  4.000 € 

Σύνολο  61.500 € 

 

5. Η Επιστημονική Ομάδα 

 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 

 

 Ε. Πετράκης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΠΚ 

 Γ. Αγιομυργιανάκης, Καθηγητής και Κοσμήτορας 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου,  Editor International  Journal of 
Tourism Policy (IJTP) www.inderscience.com/ijtp  

  Κ. Ανδριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου , Editor Interational  Journal of 
Tourism Policy (IJTP) www.inderscience.com/ijtp  

 Μ. Βλάσσης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΚ  

 Θ. Καρπαθιωτάκη, Στέλεχος Μεταφοράς Τεχνολογίας 

http://www.inderscience.com/ijtp
http://www.inderscience.com/ijtp
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και Ανάπτυξης  του ΠΚ, Υποψήφια Διδάκτωρ σε θέματα 
Τουρισμού  

Πολυτεχνείο 
Κρήτης  

 Ι. Γρυσπολάκης, Καθηγητής και Πρύτανης  

 Ε. Μαρμαράς, Καθηγητής Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας, Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών   

 Α. Κωτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της 
Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής Τομέα Οργάνωσης και 
Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης   

ΤΕΙ Κρήτης 

 Ε. Καπετανάκης, Καθηγητής Σχολής Γεωπονίας, 
Πρόεδρος του ΤΕΙ 

 Δ. Τερζάκης, Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 Ιωάννα Φαρσάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, με ειδίκευση σε θέματα 
πολιτικής τουρισμού  

Ίδρυμα 
Τεχνολογίας 
και Έρευνας 

  

 Β. Δούγαλης, Πρόεδρος 

 Κ. Στεφανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής  

 Δ. Παναγόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος 
Συστημάτων και Δικτύων του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής  

 

 

6. Τα Παραδοτέα 

6.1. Ολοκληρωμένη Μελέτη Σκοπιμότητας για: 

- Το αντικείμενο και τους σκοπούς του ΙΑΚΕΤ. 

- Την αναγκαιότητα της ίδρυσης και των επιμέρους σκοπών του. 

- Τη φύση και τα χαρακτηριστικά / παραμέτρους της διοίκησης, της 
διαχείρισης και της εξασφάλισης πόρων. 

- Τις μεθόδους και στρατηγικές για τη διασφάλιση και διατήρηση των 
χαρακτηριστικών αριστείας. 

- Το περιεχόμενο και τη δομή της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

- Τις περιοχές της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  

- Την αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού.  

- Τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του Κέντρου. 
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- Το Σχέδιο Εφαρμογής της Μελέτης για την ανάπτυξη του Κέντρου και το 
περίγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του.  

6.2. Ενέργειες Διάχυσης καθώς και Δημόσια παρουσίαση της Μελέτης στο 
Χρηματοδοτικό Φορέα και τους εμπλεκόμενους φορείς στον τουρισμό, άμεσα ή 
έμμεσα. 

 

7. Το Χρονοδιάγραμμα 

Πέντε [05] μήνες από την απόφαση ανάθεσης της μελέτης και την έναρξη 
χρηματοδότησης. 
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Για την Ομάδα Μελέτης * 

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

………………………… 

 

 

Εμμανουήλ  Πετράκης, 

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
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Πολυτεχνείο Κρήτης 

 

 

………………………… 

 

 

Ιωακείμ Γρυσπολάκης,  

Πρύτανης    
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Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας 

 

………………………… 

 

Βασίλειος  Δουγαλής, 

Πρόεδρος  
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης 

 

………………………… 

 

Ευάγγελος  Καπετανάκης,  

Πρόεδρος 

 
 


