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1. Εισαγωγή
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Το παρόν αποτελεί το Παραδοτέο Π2 «Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην 
Περιφέρεια Κρήτης» του Έργου «Εξειδίκευση της ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ανά κατηγορία προορισμού – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Κρήτης», το οποίο 
υλοποιείται από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd, με βάση την από 29 Μαΐου 2015 σχετική 
σύμβαση που υπογράφηκε με το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΙΝΣΕΤΕ).

Το Παραδοτέο Π2 περιλαμβάνει αναλυτική αποτύπωση των βασικών οικονομικών, κοινωνικών, 
πληθυσμιακών, γεωγραφικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και των υποδομών 
και άλλων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της. Επιπλέον, αποτυπώνει το πλήρες φάσμα της 
τουριστικής αγοράς και του σχετικού προϊόντος της Περιφέρειας, καθώς και το προφίλ των 
βασικότερων (εγχώριων και διεθνών) ανταγωνιστών της. Παράλληλα, περιλαμβάνει συνοπτική 
παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί για την ανάπτυξη του 
κλάδου του τουρισμού στην Κρήτη και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, καθώς και παρουσίαση 
διεθνών καλών πρακτικών μείωσης της εποχικότητας του τουρισμού.

Τέλος, το Παραδοτέο Π2 κλείνει με την ανάλυση SWOT του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας 
Κρήτης, που θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την καταπολέμηση της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης (Παραδοτέο Π3).
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2. Ανάλυση των βασικών 
χαρακτηριστικών της Περιφέρειας 
Κρήτης
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Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά – Φυσικό Περιβάλλον

• Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και πέμπτο 
μεγαλύτερο της Μεσογείου.

• Έκταση: 8.335 τ.χλμ, - 6,3% της χώρας.

• Ακτογραμμή: 1.065 χλμ.

• Μήκος από δυ τικό άκρο σε ανατολικό: 256 χλμ.

• Πλάτος: από 60 χλμ μέχρι και 12 χλμ.

• Βρίσκεται στο νότιο άκρο του  Αιγαίου πελάγους σε απόσταση 
1 60 χλμ. περίπου από την ηπειρωτική χώρα, στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου.

• Περιβάλλεται από πλήθος μικρών νησιών. Τα πιο γνωστά νησιά είναι τα Παξιμάδια, η Γαύ δος, η Χρυσή, η 
Σπιναλόγκα, η Ντία, το Κου φονήσι, η Σού δα, τα νησιά Γραμβούσας και η νησίδα Θοδωρού .

• Κατεξοχήν ορεινό νησί, χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή 
γεωμορφολογικών σχηματισμών, με τα 3/5 της έκτασης 
σε υ ψόμετρο άνω των 200 μ.

• Όρη: Ψηλορείτης: 2 .456 μέτρα 
Λευ κά Όρη: 2.452 μέτρα
Δίκτης: 2.148 μέτρα.

Τα Λευ κά Όρη αριθμούν περισσότερες από 50 κορυφές

• Βασικό χαρακτηριστικό της γεωμορφολογικής εικόνας του νησιού αποτελούν τα συνολικά 47 φαράγγια, με 
γνωστότερο το φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δρυμό.

• Υπάρχου ν καταγεγραμμένα περισσότερα από 5.000 σπήλαια.

• Συ ναντάται μεγάλος αριθμός οροπεδίων (όπως του Ομαλού, του Ασκύφου, του Νιάτου, της Νίδας και του  Λασιθίου)
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Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά – Φυσικό Περιβάλλον

• Υπάρχου ν περίπου 1.750 αυτόχθονα αυτοφυή είδη από τα οποία τα 160 είναι ενδημικά της Κρήτης, δηλαδή το 9% 
περίπου των ειδών χλωρίδας είναι μοναδικά.

• Τα ενδημικά φυ τά είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα και ως επί το πλείστων απαντώνται σε 
ψηλά βου νά, φαράγγια και απομονωμένες περιοχές.

• Συ ναντώνται 1000 περίπου ενδημικά είδη πανίδας, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ασπόνδυλα.

• Τα πιο γνωστά και ιδιαίτερα ζώα είναι ο Κρητικός αίγαγρος Capra Aegagrus-Cretica (κρι-κρι) και 
ο γυπαετός Gypaetus Barbatus, ο οποίος έχει στην Κρήτη τον μοναδικό αναπαραγόμενο πληθυσμό 
σε όλα τα Βαλκάνια, ενώ παρουσία έχει η φώκια Monachus-Monachus και η θαλάσσια χελώνα Carreta-Carreta.

8

Χλωρίδα – Πανίδα

Προστατευόμενες Περιοχές
• Το φυ σικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αξίας, με συνολικά 

περισσότερες από 50 περιοχές είναι ενταγμένες στο Ευ ρωπαϊκό δίκτυο «Natura 2000».

• Ο Εθνικός Δρυμός του φαραγγιού της Σαμαριάς εντάχθηκε το 2010 στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων 
Βιόσφαιρας της UNESCO.

• Το «Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη», που  συγκαταλέγεται στα Ευ ρωπαϊκά 
Γεωπάρκα, εντάσσεται στη λίστα των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

• Το φοινικόδασος του Βάι έχει χαρακτηριστεί επίσης ως Ειδικά 
Προστατευόμενη Μεσογειακή Περιοχή και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Κλίμα
• Το κλίμα θα μπορού σε γενικά να χαρακτηριστεί ως εύκρατο μεσογειακό, με σημαντικές κλιματολογικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ της παραλιακής και της παράκτιας ζώνης. 

• H ηλιοφάνεια διαρκεί σχεδόν όλους τους μήνες του έτους, με μεγαλύτερη ένταση τους μήνες από Απρίλιο μέχρι 
Οκτώβριο και θερμότερους μήνες τον Ιού λιο και τον Αύγουστο.

• Ο χειμώνας είναι ήπιος με ψυχρότερους μήνες τον Δεκέμβριο και τον Ιανου άριο και συχνές χιονοπτώσεις στα βου νά.
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Διοικητικά Χαρακτηριστικά  Περιφέρειας Κρήτης
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Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι 

Π.Ε. Χανίων με 
πρωτεύ ουσα τα Χανιά 

Δήμοι:

1. Χανίων, 
2. Σφακίων, 
3. Πλατανιάς, 
4. Κισσάμου, 
5. Καντάνου - Σελίνου, 
6. Γαύ δου
7. Αποκορώνου

Π.Ε. Ηρακλείου με 
πρωτεύ ουσα το Ηράκλειο 

Δήμοι:

1. Ηρακλείου, 
2. Γοργολαΐνη, 
3. Τεμένους, 
4. Παλιανής
5. Νέας Αλικαρνασσού

Π.Ε. Ρεθύμνου με 
πρωτεύ ουσα το Ρέθυ μνο 

Δήμοι:

1. Ρεθύ μνης, 
2. Μυ λοποτάμου, 
3. Αμαρίου, 
4. Αγίου  Βασιλείου 
5. Ανωγείων

Περιφερειακές Ενότητες
Δήμοι

Π.Ε. Λασιθίου με 
πρωτεύ ουσα τον Αγ. 
Νικόλαο 

Δήμοι:

1. Αγίου  Νικολάου,
2. Ιεράπετρας, 
3. Σητείας 
4. Οροπεδίου  Λασιθίου

Κυριότερες Πόλεις
(αριθμός κατοίκων)

1. Ηράκλειο (173.993)
2. Χανιά (1 08.642)
3. Ρέθυ μνο (55.525)
4. Ιεράπετρα (27.602)
5. Άγιος Νικόλαος 

(27.074)
6. Γάζι Ηρακλείου 

(1 9.221)
7. Σητεία (1 8.318)
8. Μοίρες (1 1.434)
9. Τυ μπάκι (10.079)
10. Χερσόνησος (8.262)

Ηράκλειο

Χανιά

Ρέθυ μνο
Άγιος Νικόλαος

Ιεράπετρα
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Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας 

• Στην Περιφέρεια Κρήτης διαμένουν μόνιμα 
623.065 κάτοικοι.

• Αναλυτικά, ανά Περιφερειακή Ενότητα, η κατανομή 
του πληθυσμού με βάση την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 
του  2011 είναι η ακόλου θη:

• Οι πολυπληθέστεροι Δήμοι είναι αυ τοί του  Ηρακλείου  
(1 73.993 κάτοικοι), Χανίων (108.642 κάτοικοι), 
Ρεθύ μνου (55.525 κάτοικοι), Ιεράπετρας (27.602 
κάτοικοι) και Αγίου Νικολάου (27.074 κάτοικοι).

• Η κατανομή μεταξύ των δύο φύλων είναι σχετικά 
ισομερής, με τις γυναίκες να αποτελούν το 50,5% του  
πληθυσμού και του άνδρες το 49,5%.

• Η δημογραφική τάση του πληθυσμού είναι 
ενθαρρυντική, δεδομένου ότι τα άτομα ηλικίας 
0-1 4 ετών αποτελούν το 16,7% του  πληθυσμού, ενώ 
τα άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών αποτελούν το 9,0%.

• Με βάση την απογραφή του  πληθυσμού το 2011, στην 
Περιφέρεια κατοικούσαν 51.116 πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακών / Πολυτεχνικών και ισότιμων Σχολών και 26.745 πτυχιούχοι 
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επιπλέον, καταγράφηκαν 5.622 κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου και σχεδόν 2.000 κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
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Πλήθος, διάρθρωση πληθυσμού και βασικά χαρακτηριστικά του 

ΕΛ ΣΤΑ Τ, Απογραφή πληθυσμού 2011

Ηλικιακή Πυραμίδα Ελλάδας – Κρήτ ης, 2011
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Αγορά Εργασίας

• Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (Ο.Ε.Π.) της 
Περιφέρειας Κρήτης ανήλθε το 2014 σε 276.000
άτομα (ηλικίας 15-64 ετών), το οποίο αναλογεί σε 
ποσοστό 5,8% επί του συνόλου του  Ο.Ε.Π. της χώρας. 

• Η Περιφέρεια κατατάσσεται 5η μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας σε ότι αφορά το πλήθος του  
Ο.Ε.Π.
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Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός 
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Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός ανά 
Περιφ έρεια, 2014

Eu rostat 2015, Regional Statistics

• Ο Ο.Ε.Π. της Περιφέρειας παρουσίασε μία σταθερά 
αυ ξητική τάση από το 2007 μέχρι και το 2010, οπότε 
και ξεκίνησε μία σταθερά πτωτική πορεία, για να 
καταλήξει το 2014 κατά 0,8% χαμηλότερα από τα 
επίπεδα του  2007. 

• Η πορεία αυ τή είναι σε γενικές γραμμές ανάλογη με 
αυ τήν της χώρας, αν και παρουσιάζει ένα έτος 
καθυ στέρηση, ενώ και η συνολική πτώση από το 2011 
είναι  αισθητά λιγότερο έντονη.
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Αγορά Εργασίας

• Ο αριθμός των απασχολουμένων στην Περιφέρεια 
Κρήτης παρου σιάζει μία σταθερά πτωτική τάση από το 
2008, για να σταθεροποιηθεί, σχεδόν, το 2014. Η 
συ νολική μείωση από το 2008 μέχρι το 2014 είναι της 
τάξης του  19,8%.

• Το 2014 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 
209.300 άτομα, γεγονός το οποίο κατατάσσει την 
Κρήτη στην 4 η θέση μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας, με μερίδιο 6,0%.
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Απασχολούμενοι
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Αριθμός  Απασχολούμενων ανά Περιφέρεια, 2014

Eu rostat 2015, Regional Statistics

• Η πτωτική πορεία του  αριθμού των απασχολούμενων 
από το 2008, ακολουθεί, γενικά, την πορεία του 
συ νόλου της χώρας.

• Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι σε επίπεδο χώρας, το 
2014 παρουσιάστηκε μία μικρή άνοδος, η οποία 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απασχολούμενων 
στην Περιφέρεια Αττικής και στις τρεις Περιφέρειες 
της Βόρειας Ελλάδας.
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• Η εποχικότητα εντός του έτους επηρεάζει και την 
κατανομή των απασχολούμενων ανά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας, με τον πρωτογενή να 
είναι υ ψηλότερος κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες το α’ 
τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το τρίτο. 

• Όπως στο σύ νολο της χώρας, έτσι και στην Κρήτη, το 
υ ψηλότερο ποσοστό των εργαζομένων διαχρονικά 
απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Παρατηρείται, 
εντού τοις, ότι το ποσοστό αυ τό είναι διαχρονικά 
χαμηλότερο, όπως και στον δευτερογενή, σε σχέση με 
τη χώρα, προς όφελος του  πρωτογενούς τομέα. 

Αγορά Εργασίας

• Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης είναι ότι ο αριθμός των απασχολούμενων 
παρου σιάζει έντονη εποχικότητα, εντός της ίδιας χρονιάς. Το 2014, το γ’ τρίμηνο ο αριθμός των απασχολούμενων 
ήταν κατά 8,78% υ ψηλότερος από το α’ τρίμηνο του  ίδιου έτους.
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• Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας εντός του έτους 
επηρεάζει ανάλογα και τον αριθμό των ανέργων. Το 
πρώτο τρίμηνο του  2014, το ποσοστό των ανέργων 
ανερχόταν σε 26,9%, ενώ το τρίτο τρίμηνο πέφτει στο 
20,9%.

• Τα ποσοστά ανεργίας στην Κρήτη είναι διαχρονικά 
χαμηλότερα από το σύ νολο της χώρας, κατά μέσο όρο 
περίπου δύ ο ποσοστιαίων μονάδων, το οποίο 
οφείλεται, εν μέρει, στα χαμηλά ποσοστά της Π.Ε. 
Λασιθίου (10,7% το 2014).

Αγορά Εργασίας

• Η αύξηση του αριθμού των ανέργων από το 2008 και μετά στο σύνολο της χώρας είναι εκρηκτική. Στην Κρήτη, η 
αύ ξηση είχε ήδη ξεκινήσει από το 2008 (18.600 άνεργοι) για να φτάσει το 2013 στο ανώτατο σημείο στους 71.200 
ανέργου ς, μία αύξηση της τάξης του 359%. Η αντίστοιχη αύ ξηση από τη χαμηλότερη τιμή (2008) για το σύνολο της 
χώρας είναι 242,9%.
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Μακροοικονομικά στοιχεία

• Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της 
Περιφέρειας Κρήτης διαμορφώθηκε το 2013 στα 8,95 
δις. €, σε τρέχουσες τιμές και 10,49 δισ. € σε Μονάδες 
Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ). 

• Η Περιφέρεια κατατάσσεται 4η μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας σε ότι αφορά το ύ ψος του  
ΑΕΠ, τόσο σε τρέχουσες τιμές, όσο και σε (ΜΑΔ).
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Eu rostat 2015, Regional Statistics

• Το ΑΕΠ της Κρήτης παρουσίασε μία σταθερά 
πτωτική πορεία από το 2009 και μετά, έχοντας 
σημειώσει σωρευτικές απώλειες της τάξης του  24,0%. 

• Η πορεία αυ τή είναι ανάλογη με αυτήν της χώρας 
και των υ πολοίπων περιφερειών, ενώ η σωρευ τική 
πτώση επίσης κινείται στο επίπεδο της χώρας (24,6%), 
αν και η μείωση του 2013 ήταν της τάξης του 1,3%, 
έναντι 6,1% για το σύνολο της χώρας.
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Μακροοικονομικά στοιχεία

• Σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2013 η Κρήτη 
ήταν χαμηλότερα από ότι σε επίπεδο χώρας, ενώ 
βρίσκεται λίγο χαμηλότερα και από τον μέσο όρο του  
συ νόλου των Περιφερειών στα 16.700 €, σε ΜΑΔ .

• Εντός της Περιφέρειας, η κατανομή του ΑΕΠ ανά 
Περιφερειακή Ενότητα έχει παραμείνει διαχρονικά 
σταθερή τα τελευταία χρόνια, με το Ηράκλειο να 
συ νεισφέρει το 49,0% περίπου του ΑΕΠ, την περίοδο 
2007-2012.
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Eu rostat 2015, Regional Statistics

• Η εικόνα είναι διαφορετική στη σύγκριση μεταξύ των 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων. Την περίοδο 2007-2012, η Π.Ε. Χανίων 
είχε υ ψηλότερο κκ ΑΕΠ από το σύνολο της 
Περιφέρειας, σε επίπεδο 102,9%.
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• Ο οικονομικός τομέας ο οποίος διαχρονικά αποτελεί εκείνον με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ΑΠΑ της 
Περιφέρειας είναι αυτός του  Εμπορίου, Μεταφορών & υ πηρεσιών Φιλοξενίας & Εστίασης. Το 2012 η συνεισφορά 
του  τομέα ανερχόταν στο 30,8% της ΑΠΑ της Περιφέρειας και ακολουθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Τη μεγαλύτερη 
μείωση από το 2008 παρουσίασε η βιομηχανία, κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες, προς όφελος, κυρίως, των 
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και των κατασκευών.

Μακροοικονομικά στοιχεία

• Από το 2008 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Περιφέρειας επιδεικνύει μία σταθερά πτωτική πορεία, για να 
φτάσει το 2013 στα 7,875 δις. €, από την ανώτερη τιμή των 10,400 δις € το 2008. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά έχει 
διαχρονικά η Π.Ε. Ηρακλείου με 49,0% κατά μέσο όρο την περίοδο 2007-2012 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).
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Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
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Τουρισμός, Αγορά Εργασίας και Οικονομία

• Ο αριθμός των απασχολούμενων στον τουρισμό επιδεικνύει έντονη εποχικότητα κατά τη διάρκεια του  έτους. Το 
2014, από 9,6% των απασχολουμένων της Περιφέρειας κατά το πρώτο τρίμηνο, οι απασχολούμενοι στον τουρισμό 
ανήλθαν στο 18,7%κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, εις βάρος κυρίως του πρωτογενούς τομέα. 
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Αγορά Εργασίας
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• Η συμβολή του τουρισμού (και του εμπορίου) στην ΑΠΑ της Περιφέρειας έχει διατηρήσει ένα σταθερά υψηλό 

ποσοστό από το 2007 έως το 2012, παρουσιάζοντας εντούτοις μία σταθερά πτωτική πορεία, η οποία είναι της τάξης 
των 3 ,7 ποσοστιαίων μονάδων.

• Σε ότι αφορά το ΑΕΠ, το 2013, οι εισπράξεις του τουρισμού, οι οποίες αναλογούν στην Περιφέρεια Κρήτης, με βάση 
τη συ μμετοχή της στις συνολικές διανυκτερεύσεις, είναι της τάξης των 3 ,88 δις €, το οποίο αντιστοιχεί στο 43,3%
περίπου του ΑΕΠ της Περιφέρειας.
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Πολεοδομικά & Χωροταξικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας

• Βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Κρήτης, με βάση το ισχύον ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486 Β/10.10.2003), αποτελούν τα ακόλουθα:

• Ανάδειξη & αναβάθμιση του ρόλου της Κρήτης σε κέντρο της ΝΑ Μεσογείου και κόμβο διεθνούς 
σημασίας στου ς τομείς της οικονομίας, του  πολιτισμού και των επικοινωνιών.

• Δημιουργία ή ενίσχυση 4 αξόνων ανάπτυξης:

- Α. Χώρες Ανατολικής Μεσογείου - Κύ προς – Κρήτη - Δυ τική Ελλάδα

- Β. Χώρες Ανατολικής Μεσογείου - Κύ προς - Κρήτη- Χώρες Κεντρικής & Δυτικής Μεσογείου

- Γ. Κρήτη- Χώρες της Αφρικής και Αραβικές Χώρες

- Δ. Κρήτη - Β. & Ν. Αιγαίο – Θράκη – Βαλκάνια - Μαύ ρη Θάλασσα

• Συ νδυ ασμένη ανάδειξη των τομέων του Πολιτισμού και της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.

• Ενθάρρυ νση της παραγωγής γεωργο-περιβαλλοντικών προϊόντων και ενίσχυση της μεταποιητικής 
δραστηριότητας στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα.

• Αναβάθμιση του ρόλου των πόλεων , ενίσχυση των μικρότερων αστικών κέντρων και τόνωση της 
λειτουργίας των ορεινών και ημιορεινών περιοχών .

• Ολοκληρωμένη  στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στην ανάπτυξη των συνεργαζόμενων 
τομέων του Τουρισμού και της Γεωργίας.

• Στήριξη της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ιδιαίτερα αυ τών της υψηλής 
τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική κ.α.).

• Αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στους κρίσιμους τομείς της παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης του 
υ δάτινου δυ ναμικού και ανάδειξη της Κρήτης σε κέντρο ανάπτυξης επιδεικτικών, πιλοτικών και 
παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ και μεταφοράς τεχνολογίας.
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Ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης
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Πολεοδομικά & Χωροταξικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας

• Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Κρήτης βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Τον Μάιο 
2015 ολοκληρώθηκε ο τελευταίος κύκλος  διαβού λευσης με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, πριν την οριστική 
του  έγκριση. Το αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ θέτει τις ακόλουθες αναπτυξιακές προτεραιότητες:
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Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

3. Ολοκλήρωση των απολύτως 
αν αγ καίων χωρικών δράσεων

• Οργ άνωση του οικιστικού δικτύου σε 
αν αφορά με τις αναπτυξιακές ενότητες

• Υλ οποίηση στρατηγικού χαρακτήρα 
μ εταφορικών υποδομών

• Αλ λαγή του προτύπου κατανάλωσης του 
χ ώρου

• Προώθηση της αρχής της 
συ γκεντρωμένης ανάπτυξης των 
χ ρήσεων γης και των δραστηριοτήτων 
στον  χώρο

• Εμ πλουτισμός των πόλεων της Κρήτης 
μ ε λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα 
& υ ποστήριξη δράσεων δημιουργίας 
συ ν αφών υποδομών με εμβέλεια στα 
μ ι κρότερα αστικά κέντρα

• Υποστήριξη της κοινής πολιτικής 
προστασίας και ανάδειξης του φυ σικού 
& πολ ιτιστικού περιβάλλοντος

• Αλ λαγή προτύπου στην ανάπτυξη της 
του ριστικής δραστηριότητας

2. Εν ίσχ υση του αναπτυξιακού προφίλ 
της Περιφέρειας 

• Ομ ότροπο προσανατολισμό του 
Μακ ροπρόθεσμου Προγράμματος Δράσης με 
το ΠΕΠ 2014-2020

• Συ ν εχή βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου 
του  πληθυσμού

• Εν ί σχυση της καινοτομικής ερευνητικής 
δραστηριότητας

• Υποστήριξη υφιστάμενων τάσεων υπεροχής σε 
επι χειρηματικότητα & εξωστρέφεια

• Αν ασυγκρότηση του γεωργοπεριβαλλοντικού
& αγ ροτοδιατροφικού τομέα

• Υποστήριξη της προώθησης των κρητικών 
αγ ροτικών προϊόντων

• Εν ί σχυση των σχετικών με τον 
αγ ροτοδιατροφικό τομέα σημαντικών 
Ερευ νητικών Ιδρυμάτων

• Προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον 
τομ έα του τουρισμού

• Παράλληλη ανάπτυξη των δύο 
συ ν εργαζομένων τομέων του τουρισμού και 
της  γεωργίας

• Ελ εγχόμενη ανάπτυξη επιδεικτικών πιλοτικών 
& παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ

• Προσεκτική επιλογή των κατευθύνσεων, προς 
τι ς  οποίες θα στραφούν οι περιορισμένες 
δυ ν ατότητες χρηματοδότησης

1. Εν ίσχυση του διεθν ούς και 
ευρωπ αϊκού προσανατολισμού της 
Περιφέρειας, μ ε π ροώθηση πολιτικών 
εξωστρέφειας

• Ολ οκλήρωση Συ στήματος Μεταφορών (οδικοί 
άξον ες, αεροδρόμια, λιμάνια) - λειτουργική 
αξι οποίηση υλοποιημένου δικτύου Μαρίνων

• Λει τουργική σύνδεση με τις μεγάλες διεθνείς 
θαλ άσσιες λεωφόρους - δημιουργία υποδομών 
που  θα υ ποστηρίξουν την ανάπτυξη της 
λ ιμενικής πύλης του Νότου

• Κατάλληλη χωρική προετοιμασία & 
ετοιμότητα, ώστε να υποδεχθεί χερσαίες 
εγ κ αταστάσεις για τυχόν διεθνείς αγωγούς 
Φ /Α ή και για την έρευνα και την πιθανή 
εκ μετάλλευση υδρογονανθράκων

• Εν εργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση 
θαλ άσσιας στρατηγικές για την περαιτέρω 
αν άπτυξη δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο 
χ ώρο της ΕΕ

• Αν άπτυξη λειτουργιών ‘κόμβου’ διεθνούς 
σημ ασίας και διεύρυνση των προοπτικών 
οι κ ονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας, 
προσανατολισμένων στη ΝΑ Μεσόγειο, στο 
χ ώρο της ΝΑ Ευρώπης και τις χώρες της 
Μαύ ρης Θάλασσας

• Περαιτέρω ανάπτυξη & προώθηση του 
υ φι στάμενου διεθνούς τηλεπικοινωνιακού 
κ όμ βου μεγάλων δυνατοτήτων

• Περαιτέρω ανάπτυξης των δικτύων 
τηλ εϊατρικής στον ευρύτερο Χώρο του Αιγαίου 
κ αι  της Ανατ. Μεσογείου, με έμφαση στην 
ι ατρική στήριξη των ευρισκομένων εν πλω 
επι σκεπτών
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Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

1. Σύ νδεση παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων με τον ποιοτικό τουρισμό1. Σύ νδεση παραγωγής γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων με τον ποιοτικό τουρισμό

• Θεσμική & οικονομική στήριξη της ανάπτυξης ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής οικονομίας.

• Αξι οποίηση του θεσμού ποιοτικών προϊόντων (όπως ΠΟΠ και ΠΓΕ).

• Υποστήριξη της βιολογικής γεωργοκτηνοτροφίας και της μεταποίησης των προϊόντων της.

• Αν άδειξη του αγροτοδιατροφικού κλάδου (κ ρητική διατροφή, κρητικά καφενεία, καλλιέργεια της ελιάς).

• Προώθηση των κρητικών αγροτικών προϊόντων.

• Προώθηση των  αξιών του φυ σικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος.

2. Προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού2. Προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού

• Στήριξη πιλοτικών δράσεων μετάβασης από τον μονοθεματικό τουρισμό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο, οργανωμένο & πολυθεματικό τουρισμό.

• Προώθηση της γεωγραφικής διάχυσης της τουριστικής δραστηριότητας από τον παράκτιο προς τον ορεινό όγκο.

• Στήριξη δράσεων διαφοροποίησης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

• Αν άπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών ποιοτικού τουρισμού.

• Δημιουργία ειδικών υποδομών – ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

3. Υποστήριξη των τουριστικών τομέων που δεν προωθήθηκαν επαρκώς την προηγούμενη περίοδο3. Υποστήριξη των τουριστικών τομέων που δεν προωθήθηκαν επαρκώς την προηγούμενη περίοδο

• Ποι οτική αναβάθμιση των υφισταμένων μονάδων.

• Προώθησης  της συνέργειας των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών υποδομών του βόρειου άξονα με τις υποδομές φυ σικού/πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της ενδοχώρας και της νότιας ακτής.

• Αν άπτυξη ήπιου τουρισμού στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους.

• Αν άπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας.

4. Α λλαγή προτύπου στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας4. Α λλαγή προτύπου στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας

• Αν άληψη δράσεων αποφόρτισης των υψηλών πιέσεων και αναβάθμισης του δομημένου χώρου στην υπεραναπτυγμένη βόρεια ακτή.

• Περιορισμός της έγκριση νέων αιτημάτων για ανάπτυξη μορφών μαζικού και μονοθεματικού τουρισμού.

• Αν άπτυξη οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό στις αναπτυγμένες ή
αν απτυσσόμενες τουριστικά περιοχές του παράκτιου χώρου της Περιφέρειας.

• Δι οχέτευση της ζήτησης για παραθεριστική κατοικία προς το εσωτερικό, στους πολυπληθείς ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς (στο βαθμό που αυτό 
εί ναι εφικτό).
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Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

• Παράκτιες ζώνες αστικών δραστηριοτήτων, οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής / περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
της βόρειας ακτής, εντός του περιγράμματος των οποίων περιλαμβάνονται κυρίως οι ανεπτυγμένες και μερικά οι 
αν απτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, για δραστηριότητες αναβάθμισης των υφισταμένων ξενοδοχειακών/ τουριστικών 
μ ονάδων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, προωθούνται κατά προτεραιότητα, η αναβάθμιση 
και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, οι ολοκληρωμένες πολιτικές 
τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων & ο περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων 3, 4 & 5 αστέρων.

• Χωρική διάρθρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων:

Βόρεια Ακτή

Νότια Ακτή

• Παράκτιες ζώνες ελέγχου οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής / περιβαλλοντικής αναβάθμισης της νότιας ακτής,
εν τός του περιγράμματος των οποίων περιλαμβάνονται οι αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, για δραστηριότητες 
ξενοδοχειακών/ τουριστικών μονάδων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τον τουρισμό, προωθούνται κατά 
π ροτεραιότητα, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις (οργανωμένοι υποδοχείς, σύνθετα καταλύματα), 
π αροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε 
κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων.  

Ανατολική & Δυτική Ακτή

• Παράκτιες ζώνες ήπιας οικιστικής / τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας / ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων της 
αν ατολικής και της δυτικής ακτής, εντός του περιγράμματος των οποίων περιλαμβάνονται και ζώνες με περιθώρια ανάπτυξης 
ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. Οι περιοχές αυτές διαθέτουν προϋποθέσεις ανάδειξης του τοπίου και των πλούσιων 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και ανάπτυξης διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών, 
καθώς και ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, με παροχή υπηρεσιών που διαφοροποιούνται από το κυρίαρχο μοντέλο μαζικού 
τουρισμού, ως προς τους πόρους που αξιοποιούνται, το βαθμό χωρικής συγκέντρωσης και τη χρονική περίοδο ανάπτυξής τους.

Ενδοχώρα

• Ζών ες οργάνωσης πολυδραστηριοτήτων / ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης πολιτιστικών και φυσικών πόρων στους 
ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, εντός των οποίων περιλαμβάνονται και ζώνες με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και 
εν αλλακτικού τουρισμού. Στις ζώνες αυτές προωθείται η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και των σχετικών με την ανάπτυξη 
του τομέα πολυδραστηριοτήτων (πολιτιστικός, συνεδριακός, εσωτερικός, ορεινός, διατροφικός, χειμερινός, κοινωνικός, 
αγ ροτικός και αθλητικός, κλπ), για επέκταση της τουριστικής περιόδου και για μείωση των εντάσεων, που ασκούνται από την 
σημερινή μορφή ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κατά τη θερινή περίοδο και μόνον στον παράκτιο χώρο.



PwC

Πολεοδομικά & Χωροταξικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας

• Στον τομέα των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής, το αναθεωρημένο ΠΠΣΧΑΑ Κρήτης προβλέπει τα 
ακόλου θα:
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Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης

1
. 
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ς • Ολοκλήρωση του Βόρειου 
Οδικού Ά ξονα Κρήτης 
(Β.Ο.Α .Κ.) από Καστέλι 
Κισσάμ ου έως Σητεία 

• Σύνδεση τ ου αερολιμένα 
Χανίων με τον Β.Ο.Α.Κ. και 
μ ε τ ο λ ιμάνι της Σούδας

• Επίσπευση της υλοποίησης 
τ ου Ν ότιου Οδικού Ά ξονα 
Κρήτ ης (Ν.Ο.Α.Κ.) από 
Παχιά Ά μμο μέχρι Ρέθυμνο

• Ολοκλήρωση των κύριων 
εγκάρσιων συνδέσεων 
μ ετ αξύ ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ: (1) 
Ηράκλειο – Αγ. Δέκα, (2) 
Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι –
Καραβάδος και  (3) συνδέσεις 
τ ου Β.Ο.Α .Κ. και του 
Ν .Ο.Α .Κ. με το νέο 
αεροδρόμ ιο στ ο Καστέλι 
(ότ αν αυτό κατασκευαστεί)

• Ολοκλήρωση του Βόρειου 
Οδικού Ά ξονα Κρήτης 
(Β.Ο.Α .Κ.) από Καστέλι 
Κισσάμ ου έως Σητεία 

• Σύνδεση τ ου αερολιμένα 
Χανίων με τον Β.Ο.Α.Κ. και 
μ ε τ ο λ ιμάνι της Σούδας

• Επίσπευση της υλοποίησης 
τ ου Ν ότιου Οδικού Ά ξονα 
Κρήτ ης (Ν.Ο.Α.Κ.) από 
Παχιά Ά μμο μέχρι Ρέθυμνο

• Ολοκλήρωση των κύριων 
εγκάρσιων συνδέσεων 
μ ετ αξύ ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ: (1) 
Ηράκλειο – Αγ. Δέκα, (2) 
Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι –
Καραβάδος και  (3) συνδέσεις 
τ ου Β.Ο.Α .Κ. και του 
Ν .Ο.Α .Κ. με το νέο 
αεροδρόμ ιο στ ο Καστέλι 
(ότ αν αυτό κατασκευαστεί)
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• Υ λοποίηση του έργου του 
νέου αεροδρομ ίου στο 
Καστ έλι 

• Α ναβάθμιση του 
Α εροδρομ ίου Σητείας

• Επέκταση δικτύου 
ελικοδρομίων για την 
εξυπηρέτηση των πλέον 
δυσπρόσιτων οικιστικών 
κέντ ρων της Περιφέρειας

• Υ λοποίηση του έργου του 
νέου αεροδρομ ίου στο 
Καστ έλι 

• Α ναβάθμιση του 
Α εροδρομ ίου Σητείας

• Επέκταση δικτύου 
ελικοδρομίων για την 
εξυπηρέτηση των πλέον 
δυσπρόσιτων οικιστικών 
κέντ ρων της Περιφέρειας

3
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ς • Α ξιοποίηση των επενδύσεων 

που πραγματοποιήθηκαν στα 
λ ιμάνια, τις μαρίνες & τα 
αλιευτικά καταφύγια 
(λειτουργική ιεράρχηση του 
ρόλου τους, αισθητική 
αναβάθμιση, συμπλήρωσή 
τ ους με ανάλογες υποδομές)

• Ενίσχυση της 
αντ αγωνιστικότητας των 
λ ιμανιών Ηρακλείου και 
Σούδας στην περιοχή της ΝΑ 
Μεσογείου, καθιέρωσή τους 
ως αφετηριακά ή βασικά 
λ ιμάνια-στάσεις της 
κρουαζιέρας στην Μεσόγειο

• Ένταξη των λιμένων Ρεθύμνου 
και  Αγ. Νικολάου στο δίκτυο 
λ ιμένων κρουαζιέρας μικρής 
κλίμακας

• Δ ιατήρηση της προοπτικής  
ανάπτυξης εμπορευματικού 
λ ιμένα στο Τυμπάκι

• Α ξιοποίηση των επενδύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν στα 
λ ιμάνια, τις μαρίνες & τα 
αλιευτικά καταφύγια 
(λειτουργική ιεράρχηση του 
ρόλου τους, αισθητική 
αναβάθμιση, συμπλήρωσή 
τ ους με ανάλογες υποδομές)

• Ενίσχυση της 
αντ αγωνιστικότητας των 
λ ιμανιών Ηρακλείου και 
Σούδας στην περιοχή της ΝΑ 
Μεσογείου, καθιέρωσή τους 
ως αφετηριακά ή βασικά 
λ ιμάνια-στάσεις της 
κρουαζιέρας στην Μεσόγειο

• Ένταξη των λιμένων Ρεθύμνου 
και  Αγ. Νικολάου στο δίκτυο 
λ ιμένων κρουαζιέρας μικρής 
κλίμακας

• Δ ιατήρηση της προοπτικής  
ανάπτυξης εμπορευματικού 
λ ιμένα στο Τυμπάκι
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Έργα υποδομών

Έργα ενίσχυσης προσπελασιμότητας
• Υποδομές με στόχο την άρση των εμποδίων στις μεταφορές που προκύπτουν κυ ρίως από το νησιωτικό χαρακτήρα

της Περιφέρειας. Χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » και το ΕΠ «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας».

• Περιλαμβάνουν: έργα βελτίωσης πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού δικτύ ου (Βόρειος &
Νότιος Οδικός Άξονας και Κάθετοι Άξονες), επενδύσεις επέκτασης και αναβάθμισης λιμανιών και αεροδρομίων του
νησιού, βελτίωση περιφερειακών και τοπικών οδών.

Έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
• Έργα υποδομών για την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού – ιστορικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος και την

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, που υλοποιούνται κυρίως μέσω του ΠΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου », του
ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», αλλά και του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ).

• Περιλαμβάνουν κυρίως: έργα διαχείρισης απορριμμάτων, δίκτυ α αποχέτευσης και ΕΕΛ, δίκτυα ύ δρευσης, έργα
αποκατάστασης και ανάδειξης παραδοσιακών οικισμών, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων,
παρεμβάσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων, έργα αναβάθμισης των δημόσιων
χώρων στα αστικά κέντρα.

Δράσεις τουριστικής προβολής και ανάδειξης

• Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της του ριστικής προβολής της Περιφέρειας, αλλά και δράσεις
που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της (εκπόνηση εκθέσεων, κλπ) με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.

• Ενταγμένα στο ΠΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» και στο ΕΠΑΕ.
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Πορεία υλοποίησης Δράσεων που σχετίζονται με τον Τομέα Τουρισμού

Παρεμβάσεις κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 

Ομ άδα έργων
Α ρ. 

έργων
Π/Υ ΕΝΤ ΑΞΗΣ 

ΕΠΙΛ ΕΞΙΜΗ ΔΔ
ΝΟΜΙΚΕΣ Δ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛ ΕΞΙΜΗ ΔΔ
ΠΟΣΟ Α ΠΟΔ ΕΚΤΟ 

Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έργ α ενίσχυσης προσπελασιμότητας 
(υπ οδομές)

6 4 3 28.154.481,97 2 96.110.734,64 2 25.039.421,56

Έργ α προστασίας και ανάδειξης φυσικού 
& π ολιτιστικού περιβάλλοντος (υποδομές)

3 92 4 69.846.406,87 3 26.968.066,83 2 11.917.708,37

Δ ράσεις τουριστικής προβολής & 
αν άδειξης

7 1 2.587.362,12 1 1 .477.748,34 7 .263.332,70

Κρατικές ενισχύσεις εκτός Αναπτυξιακού 
Νόμ ου

1 .272 8 1 .492.400,69 8 1 .579.818,55 3 6.399.107,96

Σύ ν ολο 1.735 892.080.651,65 716.136.368,36 480.619.570,59

• Δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Κρήτη & 
Νήσοι Αιγαίου», του  ΕΠΑΕ και του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύ γκλιση»

• Περιλαμβάνει: κλασσικού τύπου «ενισχύσεις επιχειρήσεων» για την ποιοτική αναβάθμιση των του ριστικών μονάδων,
στοχευμένες δράσεις ενισχύσεων για ειδικές κατηγορίες («Πράσινος Του ρισμός» & «Εναλλακτικός Του ρισμός») και
ενισχύσεις του ριστικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων
(Digi-Lodge).

Κρατικές ενισχύσεις εκτός Αναπτυξιακού Νόμου
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Δράσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παρεμβάσεις κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα

Ομάδα έργων
Αρ. 

έργω ν
Π/Υ  ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ
ΝΟΜΙΚΕΣ Δ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ

ΠΟΣΟ 
ΑΠΟΔ ΕΚΤΟ 

Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

03. Περιβάλλον & 
Αει φόρος Ανάπτυξη

Έργ α προστασίας και ανάδειξης φυ σικού & 
πολ ιτιστικού περιβάλλοντος (υ ποδομές)

47 1 7 9.760.738,25 1 1 3.242.1 13,79 7 9.003.41 6,96

Σύνολο ΕΠ 47 179.760.738,25 113.242.113,79 79.003.416,96

02. Εν ί σχυση της 
Προσπελασιμότητας

Έργ α ενίσχυσης προσπελασιμότητας 
(υ ποδομ ές)

4 1 27 .509.122,67 1 26.259.052,61 7 8.1 61 .645,57

Σύνολο ΕΠ 4 127.509.122,67 126.259.052,61 78.161.645,57

03.
Αν ταγωνιστικότητα και 
Επι χειρηματικότητα

Δράσεις τουριστικής προβολής και ανάδειξης 5 9.568.800,67 9.068.088,55 6.660.1 65,62

Κρατικές ενισχύσεις εκτός Αναπτυξιακού Νόμου 1 1 5 7 .347 .51 5,53 7 .347 .51 5,53 996.090,24

Έργ α προστασίας και ανάδειξης φυ σικού & 
πολ ιτιστικού περιβάλλοντος (υ ποδομές)

1 9 43.27 7 .608,28 29.495.509,57 1 8.51 5.328,26

Σύνολο ΕΠ 139 60.193.924,48 45.911.113,65 26.171.584,12

04. Ψ ηφιακή Σύγκλιση Κρατικές ενισχύσεις εκτός Αναπτυξιακού Νόμου 383 5.806.21 8,05 5.893.635,91 4.641 .626,1 5

Σύνολο ΕΠ 383 5.806.218,05 5.893.635,91 4.641.626,15

1 1 . Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου

Δράσεις τουριστικής προβολής και ανάδειξης 2 3.01 8.561 ,45 2.409.659,7 9 603.1 67 ,08

Κρατικές ενισχύσεις εκτός Αναπτυξιακού Νόμου 7 7 4 68.338.667 ,1 1 68.338.667 ,1 1 30.7 61 .391 ,57

Έργ α ενίσχυσης προσπελασιμότητας 
(υ ποδομ ές)

60 200.645.359,30 1 69.851 .682,03 1 46.87 7 .775,99

Έργ α προστασίας και ανάδειξης φυ σικού & 
πολ ιτιστικού περιβάλλοντος (υ ποδομές)

326 246.808.060,34 1 84.230.443,47 1 1 4.398.963,1 5

Σύνολο ΕΠ 1.162 518.810.648,20 424.830.452,40 292.641.297,79

Γενικό Σύνολο 1.735 892.080.651,65 716.136.368,36 480.619.570,59
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• Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων επιχειρήσεων στον τομέα του  Τουρισμού, μέσω του  Επενδυτικού Νόμου 
3299/2004, που συγχρηματοδοτού νται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα».

• Περιλαμβάνει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, ή/ και  την επέκταση υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, αλλά και 
για την ίδρυ ση νέων τουριστικών μονάδων.

Α ρ. 
Έργων

Π/Υ Έργου 
(ΔΔ)

Νομικές 
Δ εσμεύσεις

Α ποδεκτό 
Δ ιαχ/σης

Α ριθμός 
κλινών

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων 1 6 3 0.921.086,63 3 0.921.086,63 2 2.312.841,73 4 .656

Εκσυγχρονισμός & επέκταση υφιστάμενων 
μ ονάδων

5 9 .704.971,37 9 .704.971,37 6 .999.211,37 1 .512

Ίδρυση νέων μονάδων 2 2 7 7 .945.148,99 7 7 .945.148,99 51 .548.353,99 3 .594

Σύ νολο 43 118.571.206,99 118.571.206,99 80.860.407,09 9.762

• Από τις 1 .512 κλίνες των επενδυτικών σχεδίων που αφορού ν εκσυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενων του ριστικών 
μονάδων, οι 282 είναι νέες κλίνες.

• Από τα 43  έργα του Αναπτυξιακού στην Περιφέρεια Κρήτης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 32, αρχικού προϋπολογισμού 
7 7,26 εκ. € και με τελικές δαπάνες 62,42 εκ. €. 

Συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις του Αναπτυξιακού Νόμου



PwC

Παρεμβάσεις κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 

28

Σημαντικότερα αποτελέσματα 

• Βελτίωση της προσβασιμότητας και των συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού  δικτύου στη βόρεια ακτή (Βόρειος 
Οδικός Άξονας/ΒΟΑΚ) & της δυνατότητας πρόσβασης από το χωρικό σύστημα του  νότιου τμήματος προς τον άξονα 
της βόρειας ακτής (Νότιος Οδικός Άξονας/ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες)

• Σημαντικές επενδύσεις έγιναν στο αεροδρόμιο των Χανίων & της Σητείας, καθώς και στην κτιριακή υποδομή του 
αεροδρόμιου  του  Ηρακλείου.

• Επενδύ σεις στα λιμάνια που  βελτίωσαν τη δυ ναμικότητά του ς σε κίνηση επιβατών & εμπορευματικών μεταφορών.

• Έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας αστικών – του ριστικών περιοχών, καθώς και έργα αντιπυρικής 
δασικής προστασίας.

• Ολοκλήρωση έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και σημαντική κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας που σχετίζονται με 
τη διαχείριση απορριμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ).

• Κάλυ ψη με δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του συνόλου σχεδόν των οικισμών Γ’ 
Προτεραιότητας, αλλά και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης.

• Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης σε αρκετές περιοχές.

• Ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών & διατηρητέων κτισμάτων.

• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας (κατασκευή αιολικών πάρκων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας) και σημαντικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις, δημόσια 
κτίρια και κατοικίες.

• Αναβάθμιση δημόσιων χώρων στα αστικά κέντρα μέσω 8 Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης.

• Ενίσχυση 1270 περίπου επιχειρήσεων μέσω κρατικών ενισχύσεων, για την ποιοτική αναβάθμιση των του ριστικών 
μονάδων, για ειδικές κατηγορίες τουρισμού («Πράσινος Τουρισμός» & «Εναλλακτικός Τουρισμός») και για τη 
δημιου ργία τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (Digi-Lodge).

• Ενίσχυση μέσω του  Αναπτυξιακού νόμου, 43 επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό ή/ και  την επέκταση υφιστάμενων 
του ριστικών μονάδων, αλλά και για την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων (9.762 κλίνες συνολικά – υ φιστάμενες & νέες).
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• Κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των παραγωγικών φορέων της περιφερειακής οικονομίας, για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και τη διάχυση των καινοτομιών , την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων 
και τη δημιου ργία ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ενισχύοντας τις υφιστάμενες κλαδικές και χωρικές 
εξειδικεύσεις.

• Διαμόρφωση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, με την αντιμετώπιση θεσμικών εκκρεμοτήτων, τη 
δημιου ργία κατάλληλων υ ποδομών και την ανάδειξη της εικόνας της Περιφέρειας Κρήτης και των ευκαιριών που  
προσφέρει.

• Αντιμετώπιση της ανεργίας, με την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, με 
τη διευ κόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αντιμετώπιση του  κοινωνικού αποκλεισμού.

• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος, διασφάλιση της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων με περιβαλλοντική 
ευ αισθησία και προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας 2014-2020 

Όραμα για «Δυναμική & Βιώσιμη Κρήτη»

• Δυναμική: ύ παρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου  από την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των 
διασυ νδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: αγροδιατροφικός, πολιτισμός-τουρισμός, 
περιβάλλον, οικονομία της γνώσης».

• Βιώσιμη σε όρου ς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς: διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε 
χαρακτηριστικά της περιφέρειας σταθερής διαχρονικής αξίας «πολιτισμός – Κρητική διατροφή», με ισχυρό υ πόβαθρο 
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυ ξημένης ανταγωνιστικότητας / περιβαλλοντική ανάπτυξη με την 
προστασία και ανάδειξη των φυ σικών και πολιτιστικών πόρων / ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη 
αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες
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Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας 2014-2020 

• ΑΠ 1  (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

• ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ):  Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος & αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής

• ΑΠ 3  (ΕΚΤ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

• ΑΠ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

• ΑΠ 5 (ΕΚΤ): Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας

Περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

• Στόχος: η δημιου ργία 4 ολοκληρωμένων παραγωγικών συμπλεγμάτων, του αγροδιατροφικού, του πολιτιστικού 
– τουριστικού, του περιβαλλοντικού και του  συμπλέγματος της γνώσης, με ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ 
του ς, με ταυτόχρονη τεχνολογική αναβάθμισή τους και εισαγωγή καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής στους 
τομείς εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας.

• Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

 Ανασυγκρότηση του  αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανάδειξη της αξίας 
της Κρητικής διατροφής και ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων 

 Ανάδειξη του πολιτιστικό-του ριστικού συμπλέγματος ως ηγετικό σε παγκόσμια κλίμακα 

 Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του μέλλοντος στο εκπαιδευτικό- ερευ νητικό σύμπλεγμα (με υπηρεσίες που θα 
απευ θύνονται και στις τοπικές επιχειρήσεις, καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ανάδειξη νέων επενδυτικών 
δυ νατοτήτων) και στο περιβαλλοντικό σύμπλεγμα (εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνη διαχείριση υ δάτων, ΑΠΕ, 
θάλασσα κλπ) 

 Ενίσχυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε επιχειρήσεις των επιλεγμένων συμπλεγμάτων

Δομή του ΠΕΠ Κρήτης 2014 – 2020
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Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας 2014-2020 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ: ΚΕΤ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΞΥΠΝΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Α ναγέννηση-αναβάθμιση 
προϊόντων

Α νάπτυξη νέων προϊόντων

Ενίσχυση τεχνολογίας
τ ροφίμων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Βιώσιμες κατασκευές

Εξοικονόμ ηση ενέργειας

Α νανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Έξυπνη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Α ξιοποίηση πολυμέσων

Α νάδειξη-συντήρηση πολιτιστικών πόρων

Α ναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών

Α νάπτυξη-αξιοποίηση ειδικών εργαλείων ICT

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού υψηλής 
αξίας

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ

Ν έες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Παραγωγή-προώθηση 
επιχειρηματικά αξιοποιήσιμης 

γνώσης

Καινοτ όμος επιχειρηματική 
υποστ ήριξη

Επιλογή Κλάδων Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης
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• Υποδομές λιμένων κρουαζιέρας, επενδύσεις αξιοποίησης του δικτύου τουριστικών λιμένων σε συνδυασμό με σχετικές 
υ πηρεσίες, αναβάθμιση των πυλών εισόδου  της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια), αναβάθμιση μεταφορικών κόμβων 
(σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων), παρεμβάσεις βελτίωσης της εικόνας μεγάλων αστικών κέντρων, 
περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και 
ροών, περιορισμό της ρύπανσης, κλπ).

• Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης & καινοτομίας στον τουρισμό, με διασύνδεση Επιχειρήσεων με κέντρα 
Έρευ νας & Καινοτομίας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανάπτυξη δικτύωσης (clusters) και ευφυούς εξειδίκευσης.

Υποδομές αξιοποίησης & παράλληλης προστασίας των «τουριστικών»
φυσικών πόρων
• Δράσεις ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων, έργα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε 

του ριστικούς προορισμούς, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δημιουργία τουριστικών διαδρομών εντός 
περιοχών ιδιαίτερου φυ σικού κάλλους, ανάδειξη προορισμών με δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον.

• Παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού για αναβάθμιση της επισκεψιμότητας χώρων αρχαιολογικού & πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, ανάδειξη αρχαιολογικών τόπων και μνημείων, δημιουργία δικτύου αρχαιολογικών χώρων, 
πολιτιστικά μονοπάτια, συνδυασμένη αξιοποίηση εγκαταστάσεων του πρωτογενούς τομέα για τουριστική χρήση.

Δράσεις Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων

• Στοχευ μένη ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του  Αναπτυξιακού Νόμου: επενδύσεις για ανάπτυξη 
ειδικών μορφών του ρισμού (θαλάσσιου, ιατρικού, αθλητικού, θρησκευτικού, οικοτουρισμού, κλπ), για αναβάθμιση 
υ ποδομών & παρεχόμενων υπηρεσιών μαρίνων & τουριστικών λιμένων, για αποκατάσταση και του ριστική 
αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, οικισμών, επιχειρήσεων και λοιπά επενδυτικά σχέδια.

• Εκτός Αναπτυξιακού Νόμου: Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα 
για ίδρυ ση νέων επιχειρήσεων, για ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού και 
επιχειρηματικότητας σε νέες & καινοτόμες δραστηριότητες και για ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης 
κοινωνικής οικονομίας (δραστηριότητες με σαφή κοινωνικό σκοπό, όπως υ πηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, 
πολιτιστικής ανάπτυξης κ.α.).

Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισμού 2014-2020 

Παρεμβάσεις σε αναγκαίες για την τουριστική ανάπτυξη υποδομές
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Δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

• Καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης & ενίσχυσης της απασχόλησης, με ενσωματωμένες νέες μεθόδου ς εκμάθησης 
και απαιτού μενες δεξιότητες ανταποκρινόμενες στις υψηλές απαιτήσεις των τουριστικών υ πηρεσιών, ιδιαίτερα στις 
εναλλακτικές μορφές. Θα απευθύνονται στις ΜΜΕ του  τομέα και στους απασχολούμενους σε αυ τές.

• Προγράμματα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα, με αναδιοργάνωση των υ φιστάμενων 
σχολών και ενίσχυση του συστήματος μαθητείας.

Υποδομές και Δράσεις ενίσχυσης Δικτύων για τις Ειδικές μορφές
τουρισμού
• Δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering), με στόχο τη διασύνδεση υ πηρεσιών και τη 

δημιου ργία ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων, με έμφαση σε ειδικές μορφές τουρισμού (θαλάσσιος, 
συ νεδριακός, αθλητικός, υ γείας – ευ εξίας).

Χωρικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υποδομών και δράσεων

• Δράσεις αναζωογόνησης & ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών του ριστικού ενδιαφέροντος.

• Στοχευ μένα έργα υποδομής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών, με την ανάδειξη 
των σημαντικών τους στοιχείων.

• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολυταμειακών δράσεων για την ενίσχυση ειδικών μορφών του ρισμού, με τη 
συ νεργασία Περιφέρειας, τοπικών φορέων, ΟΤΑ, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων (συνδυασμός έργων υποδομής, 
κρατικών ενισχύσεων, δράσεων ΤΠΕ, προωθητικών δράσεων, κλπ.). 

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής
ικανότητας
• Διοικητικές Ενέργειες και αξιοποίηση των ΤΠΕ (ανανέωση Μητρώου Του ριστικών Επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση

διαδικασιών εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων & επενδυτών).

• Εκσυ γχρονισμός διαδικασιών και προδιαγραφών πιστοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών.

Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισμού 2014-2020 
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3. Υποδομές Πρόσβασης & Λοιπές 
Υποστηρικτικές Τουριστικές Υποδομές

34



PwC

Ηράκλειο

Χανιά

Αγ. 
Νικόλαος

Ιεράπετρα

Ρέθυμνο

Α 90
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Υποδομές Πρόσβασης

Σητεία

Μαρί να - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Μαρί να - ΚΙΣΣΑΜΟΣ 

Μαρί να - ΡΕΘΥΜΝΟ

Μαρί να - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 

Μαρί να - ΟΡΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑ 

Λ ιμάνι Ηρακλείου Α εροδρόμιο Ηρακλείου

Μαρί να - ΓΟΥΒΕΣ 

Μαρί να - ΜΑΛΛΙΑ 

Μαρίν α - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αεροδρόμιο Σητείας 
(δημοτικό)Λ ιμάνι Σούδας Α εροδρόμιο Χανίων

Α εροδρόμιο Καστελίου
(υπ ό κατασκευή)

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Ε65

Ε7 5

Ε7 5
Ε7 5

Α90

Ε7 5

Βασι κή νότια οδική αρτηρία
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Υποδομές Πρόσβασης

• Το οδικό δίκτυ ο είναι αρκετά εκτεταμένο και δεν υ πάρχει περιοχή στο νησί που να μη φτάνει κάποιος δρόμος.

• Κατά μήκος της βόρειας ακτής αναπτύσσεται ένας σύγχρονος αυ τοκινητόδρομος, ο Βόρειος Οδικός Άξονας 
Κρήτης, ενώ αντιθέτως κατά μήκος την νότιας ακτής δεν υπάρχει αναπτυγμένο οδικό δίκτυ ο, αν και σε όλη την 
νότια Κρήτη υ πάρχουν επαρχιακοί δρόμοι που  ενώνουν τα χωριά και τις πόλεις μεταξύ τους.

• Το κύ ριο βάρος των μεταφορών έχουν οι υπεραστικές συγκοινωνίες που εκτελούν τα ΚΤΕΛ, τα οποία επιλέγουν 
τόσο ο πληθυσμός του  νησιού, και ιδιαίτερα οι ευ παθείς ομάδες, όσο και πολλοί από του ς τουρίστες που 
επισκέπτονται το νησί.

• Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων παρουσιάζει μία σταθερά πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια.

36

Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές

Αεροδρόμια

• Η Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 3 Αεροδρόμια:

 Χανίων (Κρατικός αερολιμένας)

 Ηρακλείου (Κρατικός αερολιμένας)

 Σητεία (Δημοτικός αερολιμένας)

• Τόσο το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όσο και το αεροδρόμιο Χανίων βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις από τις 
οικείες πόλεις, με συχνά δρομολόγια ΚΤΕΛ από και προς αυ τές, αλλά και άλλες πόλεις, ιδιαίτερα κατά του 
θερινού ς μήνες.

• Υπάρχει καθημερινή σύνδεση των δύο αερολιμένων με την Αθήνα, καθώς και συχνή σύνδεση με άλλους 
ελληνικούς προορισμούς και το εξωτερικό, ενώ τη θερινή περίοδο πραγματοποιούνται δεκάδες πτήσεις Charter
καθημερινά.

• Επίκειται η επανα-προκήρυξη έργου για νέο αεροδρόμιο στην περιοχή Καστέλι Ηρακλείου, π/υ περίπου ενός 
δις €. 
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Λιμάνι Ηρακλείου

• Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα λιμάνι πολλαπλών χρήσεων , αφού  διαθέτει τμήμα ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας & 
εμπορικό τμήμα, ενώ εξυπηρετεί μόνιμα περισσότερα από 1 00 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα, διαθέτει 
χώρο ελλιμενισμού για μικρά ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, χώρο για ναυταθλητικές δραστηριότητες και χώρους για 
περίπατο, χαλάρωση και ψυχαγωγία. Συ νολικά διαθέτει 8 προβλήτες συνολικού μήκους 3.394 μέτρων, ενώ μπορεί να 
υ ποδεχθεί πλοία της τελευταίας γενιάς (μέγιστο μήκος πλοίων 790 μέτρα και μέγιστου βυθίσματος 15 μέτρα)

• Συ νδέεται καθημερινά με τον Πειραιά με δυ ο ακτοπλοϊκά δρομολόγια που  
εκτελούνται σύγχρονα, πολυτελή και γρήγορα Επιβατηγά–Οχηματαγωγά πλοία 
(Ε/Γ-Ο/Γ). Παράλληλα συνδέεται με τα Δωδεκάνησα ολόκληρο το χρόνο, ενώ 
του ς θερινούς μήνες υ πάρχουν καθημερινά δρομολόγια προς πολλά νησιά των 
Κυ κλάδων, με ταχύπλοα Επιβατικά ή/και Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Τ/Χ, Ο/Γ-Τ/Χ) 
σκάφη.

• Το λιμάνι του Ηρακλείου αποτελεί το 2 ο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων . Σε 
τρεις από του ς προβλήτες του  λιμένος μπορού ν να φιλοξενηθούν με ασφάλεια, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS , ως και 
5 κρου αζιερόπλοια (Κ/Ζ). Ενώ στις εγκαταστάσεις του επιβατικού σταθμού του λιμένος μπορούν να εξυπηρετηθούν 
περισσότεροι από 1 0.000 επιβάτες και μέλη πληρώματος στην διάρκεια μιας ημέρας.

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου 0 Λιμενικό Ταμ είο Ν ομού Χανίων

Υποδομές Πρόσβασης

Λιμάνι Σούδας (Χανίων)

• Το λιμάνι της Σού δας βρίσκεται 7 χλμ από την πόλη των Χανίων στον 
όρμο της Σού δας.

• Το λιμάνι της Σού δας στα Χανιά διαθέτει 2 προβλήτες συνολικού 

μήκου ς 1.370 μέτρων, ενώ δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές 

εξυ πηρέτησης των μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων και επίσης δεν 

διαθέτει τερματικό σταθμό
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Λοιπές Υποστηρικτικές Τουριστικές Υποδομές
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Επιχειρήσεις Εστίασης –Κέντρα Αναψυχής

• Στην Περιφέρεια Κρήτης το 2012 βρίσκονταν εγκατεστημένο το 7 ,8% των Επιχειρήσεων Εστίασης – Κέντρων 
Αναψυχής του συνόλου της χώρας, κατατάσσοντας την στην τέταρτη θέση, πίσω από τις Περιφέρειες Αττικής (17,7% 
του  συ νόλου), Κεντρικής Μακεδονίας (16,8% του  συνόλου) και Νοτίου Αιγαίου (7,9% του  συνόλου).  Σε σχέση με το 
2008 καταγράφεται μια μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων της τάξης του  25,2%, σαφώς μεγαλύτερη από την 
πτώση που  παρατηρήθηκε στο σύνολο της χώρας (19,1%).

2,9%

3,6%

4,6%

5,9%

6,1%

6,4%

6,6%

6,7%

7,0%

7,8%

7,9%

16,8%

17,7%

Βόρειο Αιγαίο 

Δυτική Μακεδον ία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Ιόν ια Νησιά

Αν ατολική Μακεδον ία

Πελοπόν ησσος

Δυτική Ελλάδα

Θεσσαλία

Κρήτη

Νότιο Αιγαίο

Κεν τρική Μακεδον ία

Αττική

Περιφ ερειακή Κατανομή Επιχειρήσεων Εστίασης, 2012

• Υπέρμετρη συγκέντρωση καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης 
παρατηρείται στους έντονα του ριστικά αναπτυγμένους οικισμούς των 
βορείων παραλίων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τις έδρες 
των ΠΕ, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένους νότιους παραλιακούς 
οικισμούς. Αναφέρονται χαρακτηριστικά:

o Η Χερσόνησος, τα Μάλλια, η Σταλίδα, τα Μάταλα και η περιοχή 
του  Λέντα, στην ΠΕ Ηρακλείου.

o Ο Πλατανιάς, Αγ.Μαρίνα και η Παλαιόχωρα στην ΠΕ Χανίων.

o Η Αγία Γαλήνη και ο Πλακιάς στην ΠΕ Ρεθύ μνου και ο 
Αγ.Νικόλαος στην ΠΕ Λασιθίου

Eu rostat

2012
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Τουριστικά Γραφεία

• Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό του ριστικών γραφείων (443 γραφεία, 18,4% 
επί του  συνόλου). Ακολουθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 419 γραφεία και 17,4% επί του συνόλου και η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 416 γραφεία και 17,3% επί του συνόλου. Σύ μφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα 
του  Κέντρου Στρατηγικής και Ανταγωνιστικότητας του Stockholm School of Economics (Smart specialisation in 
Europe: European specialisation data by region, 2011), κατατάσσεται έβδομη, ανάμεσα στις υ πόλοιπες Περιφέρειες 
της Ευ ρώπης στην συγκεκριμένη κλαδική εξειδίκευση.

2,0%

2,8%

3,1%

3,4%

3,8%

4,1%

4,5%

5,8%

6,4%

11,0%

17,3%

17,4%

18,4%

Δυτικής Μακεδον ίας

Αττικής

Βορείου Αιγαίου

Ηπείρου

Στερεάς Ελλάδας

Ιον ίων  Νησιών

Αν . Μακεδον ίας και Θράκης

Πελοπον νήσου

Θεσσαλίας

Δυτικής Ελλάδας

Κεν τρικής Μακεδον ίας

Νοτίου Αιγαίου

Κρήτης

Περιφ ερειακή Κατανομή Τουριστικών Γραφείων, 2015

• Σε ότι αφορά την κατανομή των τουριστικών 
γραφείων στις Περιφερειακές Ενότητες, τα 
περισσότερα γραφεία βρίσκονται στο Ηράκλειο (221 
γραφεία, 49,9% επί του  συνόλου της Περιφέρειας) 
και τα Χανιά (1 01 γραφεία, 22,8% επί του συνόλου 
της Περιφέρειας).

Χαν ιά
22,8%

Ρέθυμν ο 
17,4%

Ηράκλειο
49,9%

Λασίθι
9,9%

2015

ΕΟΤ, Μητ ρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων
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Επιχειρήσεις Ενοικίασης Μεταφορικών Μέσων (Αυτοκινήτων και 
Μηχανών)

• Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η δεύ τερη Περιφέρεια της χώρας σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων (139 
επιχειρήσεις, 15,4% επί του  συνόλου) πίσω από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (183 επιχειρήσεις, 20,3% επί του 
συ νόλου. Σύ μφωνα μάλιστα με πανευρωπαϊκή έρευνα του  Κέντρου Στρατηγικής και Ανταγωνιστικότητας του 
Stockholm School of Economics (Smart specialisation in Europe: European specialisation data by region, 2011),
κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στις υ πόλοιπες Περιφέρειες της Ευρώπης στην συγκεκριμένη κλαδική εξειδίκευση. Σε 
ότι αφορά τις επιχειρήσεις ενοικίασης μηχανών το 2012 ανέρχονταν σε 82, με την συντριπτική πλειοψηφία να 
βρίσκεται στην Π.Ε. Ηρακλείου με 49 (ποσοστό 59,8%).

2,1%

3,3%

3,7%

3,9%

4,1%

6,6%

7,3%

7,8%

8,0%

8,2%

9,4%

15,4%

20,3%

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Αν . Μακεδον ίας και Θράκης

Κεν τρικής Μακεδον ίας

Δυτικής Μακεδον ίας

Θεσσαλίας

Πελοπον νήσου

Ηπείρου

Ιον ίων  Νησιών

Δυτικής Ελλάδας

Βορείου Αιγαίου

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου

Περιφ ερειακή Κατανομή Επιχειρήσεων Ενοικίασης 
Μετ αφορικών Μέσων, 2015

• Σε ότι αφορά την κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης 
αυ τοκινήτων στις Περιφερειακές Ενότητες, οι 
περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται στις Π.Ε. 
Χανίων (65 επιχειρήσεις, 46,8% επί του συνόλου της 
Περιφέρειας) και Ηρακλείου (52 επιχειρήσεις, 37,4% 
επί του  συνόλου της Περιφέρειας).

Χαν ιά
46,8%

Ρέθυμν ο
10,1%

Ηράκλειο
37,4%

Λασίθι
5,8%

2015

ΕΟΤ, Μητ ρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων
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Επιχειρήσεις πώλησης τουριστικών ειδών

• Καταστήματα τουριστικών ειδών συγκεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους περιαστικούς-τουριστικούς 
οικισμούς (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, Γάζι, Αγία Πελαγία, Μπαλί, 
Ελού ντα, Σητεία, Ιεράπετρα, Κολυμπάρι, Πλακιά, κ.λπ.).

• Σε όλου ς του ς οικισμούς που καταγράφεται τουριστική κίνηση λειτουργούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
καταστήματα πώλησης του ριστικών ειδών (χάρτες, κάρτες, είδη ρου χισμού) ή και τοπικών προϊόντων (υφαντά, 
πήλινα, εδέσματα). Αναφέρονται ενδεικτικά οι βασικοί οικισμοί όπου  παρέχονται τουριστικές εξυπηρετήσεις (εκτός 
από τις έδρες των ΠΕ):

o Στην ΠΕ Ηρακλείου: Γού βες, Χερσόνησος, Μάλλια, 
Μοχός, Σταλίδα, Ζαρός, Μοίρες, Μυρτιά, Άνω Αρχάνες, 
Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Αμνισσός, Ροδιά, Φόδελε, 
Τσού τσουρας, Μάταλα, Καλοί Λιμένες, Λέντας, Άγιος 
Παύ λος, Κόκκινος Πύργος, Άρβη, Άνω Βιάννος.

o Στην ΠΕ Λασιθίου: Ελούντα, Κριτσά, Παχειά Αμμος, 
Σίσι, Μίλατος, Τζερμιάδο, Ίστρο, Αμμουδάρα, Παχιά 
Άμμος, Ιεράπετρα, Σητεία, Ζάκρος, Μόχλος, Πλάκα, 
Παλαίκαστρο, Μακρύς Γιαλός, Μύ ρτος.

o Στην ΠΕ Ρεθύ μνου: Πάνορμο, Μπαλί, Αδελε, Ανώγεια, 
Αργυρούπολη, Σπήλι, Φραγκοκάστελο, Πλακιάς, 
Δαμνώνι, Αγία Γαλήνη.

o Στην ΠΕ Χανίων: Μαράθι, Αγία Μαρίνα, Κολυμπάρι, 
Πλατανιάς, Καστέλι (Κισσάμου), Γεωργιούπολη, 
Καλύ βες, Βρύσες, Σού για, Κου ρνά, Βάμο, Παλαιόχωρα, 
Σφακιά, Αγ. Ρού μελη.
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4. Αφίξεις στις Πύλες Εισόδου της 
Κρήτης
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4.1 Αεροδρόμια (Ηράκλειο – Χανιά)
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• Οι αφίξεις αλλοδαπών επιβατών στα αεροδρόμια της Κρήτης παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική πορεία
από το 2011 και μετά, με μία εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 17,3% το 2013. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου 
παρου σιάζει αισθητά υψηλότερο ποσοστό επί του  συνόλου των αφίξεων, εντούτοις αποτυπώνεται μία πτωτική 
τάση από το 2011, οπότε και το μερίδιο του  Ηρακλείου ανερχόταν σε 76,7% επί του συνόλου

44

Διεθνείς αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων

Χανιά
26,5%

Ηράκλειο
73,5%

Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών στα 
Χαν ιά και το Ηράκλειο, 2014

Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών στα 
Χαν ιά και το Ηράκλειο, 2014

2.561 .920 2.523.627
2.81 8.522 2.831 .324

3.321 .942 3.531 .67 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Αφίξεις αλλοδαπ ών στα αεροδρόμ ια της Κρήτης  Αφίξεις αλλοδαπ ών στα αεροδρόμ ια της Κρήτης  

• Διαχρονικά η χώρα προέλευσης με το υ ψηλότερο μερίδιο του ριστών στην Κρήτη είναι η Γερμανία, ενώ πολύ κοντά 

ακολου θεί το Ην. Βασίλειο. Εντυπωσιακή είναι η άνοδος των αφίξεων από τη Ρωσία, η οποία ξεπέρασε το Ην. 

Βασίλειο το 2013, για να επανέλθει το 2014 στην τρίτη θέση. 

Γερμανία
1 6,8%

Ην . Βασίλειο
1 3,2%

Γαλλία
8,5%

Σου ηδί α
4,7 %

Ολ λανδία
4,6%

Πολ ωνία
4,6%

Ιταλία
3,8%

Δαν ία
3,8%

Βέλ γιο
3,1 %

Ρωσί α
1 2,2%

Ν ορβηγία
4,8%

Ισραήλ
3,6%

Ελ βετία
3,0%

Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών στα αεροδρόμ ια της Κρήτης, ανά χ ώρα προέλευσης , 2014   Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών στα αεροδρόμ ια της Κρήτης, ανά χ ώρα προέλευσης , 2014   

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων

Πύλες Εισόδου - Αεροδρόμια
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• Η Aegean Airlines πραγματοποίησε το 2014 τις περισσότερες πτήσεις από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της Κρήτης, 

όμως του ς περισσότερους επιβάτες από το εξωτερικό αποβίβασε η Ry anair. Η εικόνα αλλάζει, αν συνυπολογίσουμε 

και τις αφίξεις εσωτερικού, με την Aegean να υπερέχει τόσο στον αριθμό επιβατών, όσο και στον αριθμό των 

πτήσεων, σε σχέση με την Ryanair, η οποία ωστόσο πετάει μόνο στα Χανιά.
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Διεθνείς αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων ανά 
αεροπορική εταιρεία
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ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων

Δ ιεθνείς Πτήσεις & Αφίξεις στα Αεροδρόμια της Κρήτης ανά Αεροπορική 
Ετ αιρεία, 2014

Πύλες Εισόδου - Αεροδρόμια

Συνολικές Πτήσεις & Αφίξεις στα Αεροδρόμια της 
Κρήτ ης , Aegean & Ryanair, 2014
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Εποχικότητα διεθνών αφίξεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων –
Κύριες αεροπορικές εταιρείες

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Δ ιεθνείς αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης (Aegean & Ryanair), 
ανά μήνα του 2014

Ry anair πτήσεις

Aegean Airlines πτήσεις

Ry anair επιβάτες

Aegean Airlines επιβάτες

• Από τις δύ ο σημαντικότερες εταιρείες οι οποίες πετάνε στην Κρήτη, η Ry anair παρουσιάζει εντονότερη εποχικότητα.

CR4 CR6 Gini

Επιβάτες

56,1% 7 7,5% 35,6%

48,9% 66,7% 21 ,1%

Πτήσεις

52,5% 7 5,3% 32,3%

46,9% 65,8% 1 9,1%

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Πύλες Εισόδου - Αεροδρόμια
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Εποχικότητα διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων

• Οι αφίξεις αλλοδαπών στα αεροδρόμια της Κρήτης παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα.  Το 2014, από 7 38.328 
αφίξεις τον μήνα Αύγουστο, τον Φεβρουάριο οι αφίξεις ήταν μόνο 1.372. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Ιαν. Φεβ. Μαρ. Α πρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Α ύγ. Σεπτ . Οκτ . Ν οεμ . Δ εκ.

Εποχικότητα Διεθνών Αφίξεων στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων, 
2014

0,05% 0,04% 0,1% 4,5% 12,7% 17,0% 20,7% 20,9% 16,0% 7,7% 0,2% 0,1%

Δείκτης Συ γκέντρωσης CR4: 74,6%

Δείκτης Συ γκέντρωσης CR6: 95,0%

Συ ντελεστής Ανισότητας Gini: 54,5%

ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων - ΕΛΣΤΑΤ
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Χώρες μ ε τις σημαντικότερη μέση ετήσια αύξηση αφίξεων στο Ηράκλειο, 2009-2014  Χώρες μ ε τις σημαντικότερη μέση ετήσια αύξηση αφίξεων στο Ηράκλειο, 2009-2014  

• Οι του ρίστες από τη Ρωσία παρου σιάζουν τα τελευταία χρόνια τη σημαντικότερη μέση ετήσια αύξηση αφίξεων, τόσο 
στο Ηράκλειο, όσο και στα Χανιά, παρά την πτώση που σημειώθηκε το 2014.

• Σημειώνονται η μέση αύ ξηση των Ουκρανών (43,8%) και των Πολωνών (24,1%) στο Ηράκλειο, των Κυ πρίων 
(1 20,6%) και των Ιταλών (100,1%) στα Χανιά
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Χώρες προέλευσης τουριστών με τη μεγαλύτερη αύξηση αφίξεων στα 
αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Πύλες Εισόδου - Αεροδρόμια
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο το Ηρακλείου παρουσιάζει διακυμάνσεις από το 2009 και 

παραμένει σε σταθερά σε υ ψηλά επίπεδα σε όλου ς τους σχετικούς δείκτες.
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Διεθνείς αφίξεις ανά έτος - Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης 
εποχικότητας
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• Την εντονότερη εποχικότητα, με βάση τους σχετικούς δείκτες, παρουσιάζουν οι αφίξεις από τη Ρωσία και τη 
χαμηλότερη από τη Γαλλία.

• Οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι παρουσιάζουν μία πιο ικανοποιητική διασπορά στις αφίξεις τους, με ικανό 
αριθμό αφίξεων τόσο τον Απρίλιο, όσο και τον Οκτώβριο.
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Διεθνείς αφίξεις ανά χώρα προέλευσης - Εποχικότητα 

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης 
εποχικότητας

Γαλλία Γερμανία Ισραήλ Ολλανδία Ρωσία Ελβετία
Ην. 

Βασίλειο

CR4 68,1% 68,3% 7 2,9% 7 1,6% 81 ,5% 7 2,4% 7 3,7%

CR6 91 ,6% 95,0% 93,6% 93,9% 97 ,8% 95,3% 95,9%

Gini 50,6% 50,3% 58,0% 54,5% 59,5% 53,2% 54,0%

Αεροδρόμιο Ηρακλείου
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• Οι εταιρείες με τις σημαντικότερο αριθμό αφίξεων τον Απρίλιο είναι η Aegean Airlines και η EasyJet, ενώ τον 

Οκτώβριο είναι η Aegean Airlines και δύ ο εταιρείες charter, η Τσέχικη Travel Serviceκαι η γερμανική Condor 

Flugdienst.
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Διεθνείς αφίξεις ανά αεροπορική εταιρεία - Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης εποχικότητας
Aegean
Airlines

Condor
Flugdienst easyJet Travel Service Tuninter

CR4 7 4,1% 67 ,7% 67 ,6% 89,0% 7 1,0%

CR6 93,7% 94,9% 90,9% 98,7% 97 ,0%

Gini 53,8% 49,7% 50,4% 63,1% 52,3%
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• Τα σημαντικότερα αεροδρόμια από πλευράς προέλευσης αφίξεων, είναι του Τελ Αβίβ, της Μόσχας (Domodedovo)

και του  Λονδίνου (Gatwick). Οι αφίξεις από το τελευταίο παρου σιάζουν την εντονότερη εποχικότητα, με τους μήνες 

Απρίλιο και Οκτώβριο να προσγειώνονται από τη Μόσχα λιγότεροι τουρίστες από κάθε άλλο από τα πέντε 

σημαντικότερα αεροδρόμια από πλευράς προέλευσης αφίξεων.
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Διεθνείς αφίξεις ανά αεροδρόμιο προέλευσης – Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης εποχικότητας
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• Τις περισσότερες αφίξεις ημεδαπών προσγειώνει η Aegean Airlines, με μεγάλη διαφορά, και ακολουθούν οι δύ ο 
μικρές τοπικές εταιρείες Minoan Airlines και Sky Express, οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερη κίνηση τους θερινούς 
μήνες. 

• Το σημαντικότερο αεροδρόμιο προέλευσης ημεδαπών είναι της Αθήνας, οι αφίξεις από το οποίο παρου σιάζουν και τη 
χαμηλότερη εποχικότητα, και ακολουθούν, σε απόσταση η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος. Οι αφίξεις από τη Σαντορίνη 
παρου σιάζουν την εντονότερη εποχικότητα.
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Αφίξεις εσωτερικού - Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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• Οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στο αεροδρόμιο των Χανίων παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονη 

εποχικότητα, αν και μικρότερης έντασης από το αεροδρόμιο Ηράκλειο. 
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Διεθνείς αφίξεις ανά έτος - Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014

CR4 7 4,6% 7 5,9% 7 6,5% 7 5,3% 7 2,9% 7 2,9% 74,7%

CR6 95,6% 96,2% 95,9% 94,5% 94,2% 93,6% 95,0%

Gini 54,6% 55,9% 55,9% 54,2% 52,8% 53,2% 54,4%

6
0

9
.2

6
8

5
9

3
.3

1
6

6
5

6
.8

9
7

7
1

7
.3

5
9

8
4

9
.3

9
2

9
3

5
.6

1
5

20092010 2011 2012 2013 2014

Σύν ολο διεθν ών αφίξεων, 
αν ά έτος

Σύν ολο διεθν ών αφίξεων, 
αν ά έτος

Αεροδρόμιο Χανίων



PwC

• Την εντονότερη εποχικότητα, με βάση τους σχετικούς δείκτες, παρουσιάζουν οι αφίξεις από την Πολωνία και τη 
χαμηλότερη από τη Φινλανδία και το Ην. Βασίλειο.

• Από όλες τις χώρες προέλευσης οι αφιχθέντες αλλοδαποί προσγειώνονται από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, 
με σημαντικότερα μεγέθη από το Ην. Βασίλειο και τη Δανία.
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Διεθνείς αφίξεις ανά χώρα προέλευσης - Εποχικότητα 

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης 
εποχικότητας

Δανία Φινλανδία Νορβηγία Πολωνία Σουηδία Ην. Βασίλειο

CR4 7 4,2% 66,5% 7 7,6% 80,3% 7 4,9% 68,3%

CR6 95,3% 93,7% 96,9% 95,1% 97 ,5% 90,4%

Gini 55,7% 49,7% 58,7% 57 ,1% 55,8% 49,7%

Αεροδρόμιο Χανίων
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• Με διαφορά τον σημαντικότερο αριθμό αλλοδαπών προσγειώνει στο αεροδρόμιο Χανίων η Ry anair, οι διεθνείς 
αφίξεις της οποίας παρουσιάζουν και τη μικρότερης έντασης εποχικότητα, αφού  σημειώνονται αφίξεις και κατά του ς 
κατεξοχήν χειμερινούς μήνες.

• Οι υ πόλοιπες εταιρείες προσγειώνουν αλλοδαπούς από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, με την TUIfly Nordic να 
εμφανίζει τη μικρότερη εποχικότητα και την Norwegian Air Shuttle να προσγειώνει αλλοδαπούς και τον Μάρτιο.
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Διεθνείς αφίξεις ανά αεροπορική εταιρεία - Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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Δείκτης εποχικότητας
Norwegian
A ir Shuttle

Nov air Ry anair
Sca n dinavian

A irlinesSystem
T UIfly Nordic

CR4 7 4,9% 7 7,2% 63,4% 7 8,3% 7 1,9%

CR6 94,1% 97 ,6% 85,6% 97 ,5% 97 ,1%

Gini 58,7% 56,5% 44,7% 59,7% 53,6%

Αεροδρόμιο Χανίων
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• Τα σημαντικότερα αεροδρόμια προέλευσης των διεθνών αφίξεων είναι όλα Σκανδιναβικά. Τη μικρότερη εποχικότητα 
παρου σιάζουν οι αφίξεις από τα αεροδρόμια του  Ελσίνκι και του  Μπιλούντ, ενώ την εντονότερη οι αφίξεις από το 
Όσλο.

• Οι αφίξεις ξεκινούν από τον Μάιο και συνεχίζουν με σημαντικά μεγέθη μέχρι και τον Νοέμβριο.
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Διεθνείς αφίξεις ανά αεροδρόμιο προέλευσης – Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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CR4 7 5,4% 7 2,6% 7 4,4% 69,6% 80,6%

CR6 97 ,2% 94,4% 94,6% 94,2% 97 ,1%

Gini 57 ,2% 53,9% 56,4% 51 ,9% 61 ,6%

Αεροδρόμιο Χανίων
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• Αφίξεις ημεδαπών εμφανίζονται μόνο από τα αεροδρόμια του  της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με το δεύ τερο να 
παρου σιάζει εντονότερη εποχικότητα, η οποία, όμως, κινείται ού τως ή άλλως σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

• Από τις δύ ο κύ ριες αεροπορικές εταιρείες με αφίξεις ημεδαπών, υ περέχει η Aegean Airlines, η οποία παρου σιάζει και 
τη χαμηλότερη εποχικότητα.
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Αφίξεις εσωτερικού - Εποχικότητα

ΣΕΤΕ 2015, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομ ίων
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4.2 Λιμάνια (Ηράκλειο – Χανιά)
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Πύλες Εισόδου - Λιμάνια
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Αφίξεις

• Τα λιμάνια της Κρήτης δεν έχουν αφίξεις απευθείας από το εξωτερικό, εντούτοις μεγάλος αριθμός τουριστών, 
κυ ρίως ημεδαποί, επιλέγουν να καταφθάσουν στο νησί με πλοία, από τον Πειραιά, αλλά και το Αιγαίο.

• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα δύ ο μεγάλα λιμάνια της Κρήτης, παρουσιάζει μία σταθερή πτώση από το 
2011, αν και φαίνεται ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, το 2014 θα καταγραφεί αύξηση του  αριθμού 
των αποβιβασθέντων, με το  λιμάνι του  Ηρακλείου να υποδέχεται το 68,5% των αποβιβασθέντων.

Χανιά
31,5%
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• Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η συνολική 
διακίνηση επιβατών στις ακτοπλοϊκές γραμμές 
Πειραιά-Κρήτης κατά τους θερινούς μήνες.
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Εποχικότητα αφίξεων

• Οι αποβιβάσεις επιβατών στα δύ ο κύρια λιμάνια της Κρήτης παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα, παρότι τα διαθέσιμα 
στοιχεία είναι σε επίπεδο τριμήνου. 
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• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι του Ηρακλείου, με την απόκλιση του  γ’ 

τριμήνου 2013 από το πρώτο να ανέρχεται στις 23,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στα Χανιά 18,7 

ποσοστιαίες μονάδες. 

1 6,3% 24,6% 39,7% 19,5% 18,4% 24,7% 37,1% 19,7%

ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων - ΕΛΣΤΑΤ

Αριθμ ός απ οβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Ηρακλείου & Σούδας ανά τρίμηνο του 2013
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5. Υποδομές Φιλοξενίας & Προφίλ 
Επισκεπτών
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• Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η 2η Περιφέρεια της 
χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων (1.548 μονάδες, 16%
του  συ νόλου) και συγκεντρώνει τ0 23% του συνολικού 
αριθμού  ξενοδοχείων 5* της χώρας.  

Υποδομές Φιλοξενίας
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Ξενοδοχειακές Μονάδες 
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• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης 
εντάσσονται στην κατηγορία των Ξενοδοχείων 
Κλασσικού Τύπου (48,8%). Τα Παραδοσιακά Ξενοδοχεία 
αποτελού ν το 7,6% του ξενοδοχειακού δυ ναμικού της 
Περιφέρειας και στην πλειοψηφία  τους (43%) αντιστοιχούν 
στις δύ ο ανώτερες κατηγορίες (4* & 5*). Το αντίστοιχο 
ποσοστό για τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου είναι 26% και για 
τα ξενοδοχεία τύ που επιπλωμένων διαμερισμάτων μόλις 9%. 
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• Στην ΠΕ Χανίων συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης  (542 
ξενοδοχειακές μονάδες, 35%) και ακολουθεί η ΠΕ Ηρακλείου με 488 ξενοδοχειακές μονάδες (31,5%). Η ΠΕ 
Ρεθύ μνου διαθέτει το 1 /5 περίπου των ξενοδοχείων της Περιφέρειας, ενώ το ξενοδοχειακό δυ ναμικό της  ΠΕ 
Λασιθίου αποτελεί το 13% του συνόλου της Περιφέρειας, με υψηλότερο όμως ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* (29% 
έναντι 21% στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικά). Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* διαθέτει η ΠΕ Χανίων 
(1 4%), ενώ η πλειονότητα των ξενοδοχείων της (55%) κατατάσσεται στην κατηγορία 2*.  

Υποδομές Φιλοξενίας

64

Ξενοδοχειακές Μονάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα
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• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει συνολικά 88.084 δωμάτια και 167.543 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, 
που  αντιστοιχούν στο 21,8% & 21,5% αντίστοιχα της συνολικής δυ ναμικότητας  των  ξενοδοχειακών μονάδων της 
χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Κρήτης συγκεντρώνονται και οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της 
χώρας, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 57 δωμάτια, έναντι 42 δωμάτια για το σύνολο 
της χώρας. 

Υποδομές Φιλοξενίας
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Δυναμικότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
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Αριθμός  Δωματίων & Μέσο Μέγεθος Ξενοδοχειακών Μονάδων ανά Περιφέρεια, 2015

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Δυναμικότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων

• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας Κρήτης διαφοροποιείται, όπως είναι αναμενόμενο, ανάλογα με 
την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να υ περτερούν σε μέγεθος, με βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των δωματίων 
(202), όσο και τον μέσο αριθμό των κλινών (410) που διαθέτουν.   
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Κρήτη

Ελλάδα

ΜΟ Κρήτης

ΜΟ Ελλάδας

Ξενοδοχειακές 
Μονάδες

Δωμάτια Κλίνες

207 5.596 10.313

672 23.974 43.218

346 16.330 30.787

235 24.376 47.170

88 17.808 36.055

1.548 88.084 167.543

Πε ριφέρεια 
Κρήτης

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Δυναμικότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων

35,0%

26,8%

26,0%

20,4%

18,7%

18,7%

31,5%

40,2%

40,7%

13,1%

14,3%

14,7%

Χαν ιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Λ ασίθι

• Οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην ΠΕ Ηρακλείου, με μέση δυ ναμικότητα 72 δωμάτια και 140 
κλίνες και ακολουθεί η ΠΕ Λασιθίου με μέση δυ ναμικότητα των ξενοδοχείων της 62 δωμάτια και 121 κλίνες.

• Οι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας βρίσκονται στην ΠΕ Χανίων, όπου η πλειοψηφία των 
ξενοδοχείων (65%) κατατάσσεται στις δύ ο τελευταίες κατηγορίες (1* & 2*). 

542 31 5 488 203

23.638 1 6.470 35.366 1 2.610

43.510 31 .309 68.131 24.593

Μ.Ο. 44 52 7 2 62

Μ.Ο. 80 99 1 40 1 21

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα 

• Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η 3η Περιφέρεια της 
χώρας σε αριθμό τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & διαμερισμάτων 
(2.971 μονάδες, 12%του  συνόλου) και συγκεντρώνει τ0 
14,2% του  συνολικού αριθμού του ριστικών μονάδων 
που  κατατάσσονται στις δύ ο ανώτερες τάξεις (3 & 4 
Κλειδιά).   

88%
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1,8%

Κρήτη
12%

Κατ άταξη τ ουριστικών μονάδων επιπλωμένων δωματίων 
& διαμερισμάτων Κρήτης
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Αριθμός  ενοικιαζόμενων δωματίων & διαμερισμάτων 
ανά κατηγορία, Ελλάδα – Κρήτη, 2015

Κρήτη Ελλάδα

% Κρήτης ΜΟ Κρήτης

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει συνολικά 21.965 δωμάτια 
και 49.898 κλίνες σε του ριστικές μονάδες ενοικιαζόμενων 
δωματίων & διαμερισμάτων, που αντιστοιχούν στο 13,1%
της συ νολικής δυ ναμικότητας  των  αντίστοιχων του ριστικών 
μονάδων της χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Κρήτης 
συ γκεντρώνονται συγκριτικά μεγαλύτερες τουριστικές 
μονάδες, με το μέση δυ ναμικότητά τους να ανέρχεται σε 17 
κλίνες, έναντι 15 κλινών για το σύνολο της χώρας.
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ΕΟΤ, Μητ ρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μέση Δ υναμικότητα τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων 
& διαμερισμάτων Ελλάδας – Κρήτ ης, 2015
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• Στην ΠΕ Χανίων συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  των 
του ριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων & 
διαμερισμάτων της Περιφέρειας Κρήτης  (1.104 τουριστικές 
μονάδες, 37,2%) και ακολουθεί η ΠΕ Ηρακλείου η οποία 
διαθέτει 805 μονάδες (27,1%), συγκριτικά μεγαλύτερης 
δυ ναμικότητας  (μέση δυ ναμικότητα 10 δωμάτια και 21 
κλίνες) από τις υ πόλοιπες ΠΕ. 

• Η ΠΕ Ρεθύ μνου διαθέτει το 1 /5 περίπου των τουριστικών 
μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων της Περιφέρειας, ενώ 
το αντίστοιχο δυ ναμικό της  ΠΕ Λασιθίου αποτελεί το 1 5,2% 
του  συ νόλου της Περιφέρειας.

• Στις δύ ο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) κατατάσσεται 
το 37,5% των τουριστικών  μονάδων της Περιφέρειας, με το 
αντίστοιχο ποσοστό να είναι μεγαλύτερο στην ΠΕ 
Ηρακλείου (44,1%) και Χανίων (39,3%).   

Υποδομές Φιλοξενίας
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Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα 
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Τουριστικές Επιπλωμένες κατοικίες & επαύλεις 

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει σημαντικό αριθμό 
του ριστικών επιπλωμένων κατοικιών & επαύλεων και 
κατατάσσεται 2 η, μετά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
στο σύ νολο της χώρας.

• Διαθέτει 1.289 τουριστικές κατοικίες & επαύλεις,
που  αντιστοιχούν στο 21% του συνόλου της χώρας, 
συ νολικής δυ ναμικότητας  2.085 δωματίων & 10.681 
κλινών .

• Η πλειονότητα των τουριστικών κατοικιών διαθέτουν 1 
ή 2  δωμάτια και κατά μέσο όρο 8 κλίνες. Οι 
μεγαλύτερες τουριστικές κατοικίες & επαύλεις 
συ γκεντρώνονται στην ΠΕ Ηρακλείου.

79%
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ΕΟΤ, Μητ ρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επιπλωμένες κατοικίες & επαύλεις (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ Κρήτης, 2015
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ΚρήτηΛασίθιΗράκλειοΡέθυμνοΧανιά

• Πέρα από την πληθώρα των ξενοδοχειακών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην  Κρήτη, η Περιφέρεια διαθέτει 
και 15 οργανωμένα camping, τα οποία φιλοξενούν 760 οικίσκους και έχουν δυ ναμικότητα 2.394 ατόμων. 

• Στην Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται το 5% των οργανωμένων μονάδων camping της Χώρας. Στην πλειοψηφία τους 
ανήκου ν στην κατηγορία των 2  αστέρων (12 camping, δυ ναμικότητας 1.752 ατόμων). Στο Ηράκλειο υ πάρχει μια 
οργανωμένη μονάδα camping 4 αστέρων και χωρητικότητας 270 ατόμων, ενώ στην Π.Ε Ρεθύμνου είναι 
εγκατεστημένη μονάδα camping 3 αστέρων και χωρητικότητας 72 ατόμων.

Υποδομές Φιλοξενίας
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Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
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ΕΟΤ, Μητ ρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων
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Σύνολο Τουριστικών Καταλυμάτων Περιφέρειας Κρήτης

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΕΟΤ, Μητ ρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υποδομές Φιλοξενίας
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Τουριστ ικές Μονάδες

Ξενοδοχεία Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα Τουριστ ικές Επιπλωμένες κατοικίες & επαύλεις ΣΥ Ν ΟΛΟ

• Η Κρήτη διαθέτει συνολικά 5.808
του ριστικές μονάδες, συνολικής 
δυ ναμικότητας 228.122 κλινών .

• Το 7 3,4% των διαθέσιμων του ριστικών 
κλινών της Περιφέρειας αποτελούν 
ξενοδοχειακές κλίνες, ενώ μόλις το 4,7% 
αντιστοιχεί σε κλίνες επιπλωμένων 
κατοικιών.
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Τουριστ ικές κλίνες

2015

26,7%

51,2%

22,2%

73,4%

21,9%

4,7%

Κατ ανομή Τουριστικών Καταλυμάτων Κρήτης (Μονάδες 
& Κλίνες ), ανά κατηγορία καταλύματος

Ξεν οδοχεία

Εν οι κιαζόμενα Δωμάτια 
κ αι  Διαμερίσματα 

Τουριστικές Επιπλωμένες 
κ ατοικίες & επαύλεις 

Μον άδες

Κλίν ες

Κατ ανομή Τουριστικών Καταλυμάτων (Μονάδες & Κλίνες), ανά ΠΕ και κατηγορία καταλύματος
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Σχεδιαζόμενες Μεγάλες Τουριστικές Επενδύσεις στην Κρήτη

Επένδυση: €400.000.000
Χρονοδιάγραμμα : μ έχρι 2020
Φορέας: Dolphin Capital Investors
Τοποθεσία: Κόλπος Τριόπετρας, Ρέθυμνο
Μονάδες: Triopetra Bay
(Ξενοδοχείο 5* - 63 δωματίων, έκτασης 3.150 
τ .μ ., με 2.500 τ.μ. εξωτερικούς χώρους και 600 
τ .μ . spa και fitness club, ενώ στην ίδια περιοχή 
θα αναπτυχθούν 82 κατοικίες σε μια έκταση 
8.870 τ .μ)

Επένδυση: €300.000.000
Χρονοδιάγραμμα : μ έχρι 2020
Φορέας: Dolphin Capital Investors
Τοποθεσία: Σητ εία, Λασίθι
Μονάδες: Si tia Bay Resort 
(177 δωμάτια, Spa, Γήπεδο Γκολφ, Μαρίνα για 32 σκάφη, 
Συνεδριακό Κέντρο – Σύνολο: 2.800 στρέμματα)

Επένδυση: €50.000.000
Χρονοδιάγραμμα: μέχρι 2020
Φορέας: Dolphin Capital Investors
Τοποθεσία: Πλάκα. Λ ασίθι
Μονάδες: Plaka Bay Resort 
(1 ή παραπάνω Ξενοδοχεία 5* - 2.510 κλίνες + ίσως Γήπεδο 
Γκολφ – Σύνολο: 4.400 στρέμματα)

Επένδυση: €267.700.000
Χρονοδιάγραμμα: μέχρι 2017
Φορέας: Loyalward Ltd 
(θυγατρική της Minoan Group Plc)
Τοποθεσία: Κάβο Σίδερο, Λ ασίθι
Μονάδες: 
Ιτ ανός Γαία
(5 Ξενοδοχεία + 1 Γήπεδο Γκολφ, 
1.936 κλίνες)

Επένδυση: €8.500.000
Χρονοδιάγραμμα : μ έχρι 2016
Φορέας: Carlson Rezidor Group (σύμβαση 
f r anchise με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του 
ξεν οδοχείου Minos Imperial Luxury Beach Resort 
and Spa)

Τοποθεσία: Μιλάτος, Λασίθι
Μονάδες: 
Radisson Blu Beach Resort
(Εκσυγχρονισμός Υπάρχουσας Μονάδας)
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Τουριστική κίνηση
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική πορεία, με 
εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2009 έως το 2013, αγγίζει το 22,5%.

16.037.592 16.013.569

20.900.26820.635.260 21.083.002

18.342.752

21.818.726

2.237.139 2.287.742

3.080.929 3.183.286
3.487.511 3.372.771

3.772.693

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ελλάδα

Κρήτη

Χανιά
25,2%

Ρέθυμνο
14,1%

Ηράκλειο
45,3%

Λ ασίθι
15,4%

Καταν ομή αφίξεων σε ξεν οδοχ εία στις Π.Ε., 2012Καταν ομή αφίξεων σε ξεν οδοχ εία στις Π.Ε., 2012
• Το 2012, η μερίδα του λέοντος 

στις αφίξεις σε ξενοδοχεία και 
λοιπά καταλύματα στην 
Περιφέρεια αντιστοιχούσε 
στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου, με 
45,3%.

• Αυξητική είναι και η συνολική 
τάση του  μεριδίου της 
Περιφέρειας Κρήτης επί του 
συνόλου των αφίξεων στη 
χώρα, το οποίο από 1 3 ,9% το 
2007 ανήλθε σε 18,4% το 2012 
για να μειωθεί στο 17,3% το 
2013.

• Σταθερά ανοδικά ως μερίδιο των 
συ νολικών αφίξεων, τα 
τελευταία χρόνια, οι αφίξεις σε 
ξενοδοχειακού τύπου 
καταλύματα ξεπερνούν το 2013 
το 81,0% των αφίξεων.

7 7 ,0% 7 7,1%               80,7 % 81 ,0% 81 ,3%   Ξεν οδοχεία 

Eu rostat, Regional Statistics - ΕΛΣΤΑΤ
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

• Οι αλλοδαποί του ρίστες αποτελούν το 86,8% περίπου των τουριστών οι οποίοι φτάνου ν στα ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα του νησιού.

• Το υ ψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν τα Χανιά με 14,6% του  συνόλου (με βάση τις αφίξεις 
ξενοδοχεία).

ΕΛ ΣΤΑ Τ

85,4%

14,6%

87,7%

12,3%

89,5%

10,5%

89,5%

10,5%

ΚΡΗΤΗ
8 8,2%

ΚΡΗΤΗ
11 ,8%

Κατ ανομή αφίξεων αλλοδαπών και 
ημ εδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία, 

2012

Κατ ανομή αφίξεων αλλοδαπών και 
ημ εδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία, 

2012

Χαν ιά 

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λ ασίθι
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία

• Το 7 1,6% των αλλοδαπών του ριστών της Κρήτης προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά το 
93,2% από ευρωπαϊκές χώρες.

• Οι κυ ριότερες χώρες είναι η Γερμανία (14,5%), η Γαλλία (1 2,6%), η Ρωσία (1 2,4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(1 1,1%).

ΕΛ ΣΤΑ Τ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14,5%

ΓΑΛΛΙΑ 12,6%

ΡΩΣΙΑ 12,4%

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 11,1%

ΣΟΥΗΔΙΑ 5,4%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5,4%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,2% ΙΤΑΛΙΑ 3,8%
ΠΟΛΩΝΙΑ 3,5%

ΔΑΝΙΑ 3,4%

ΙΣΡΑΗΛ 3,4%

ΒΕΛΓΙΟ 2,9% ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,6%

ΕΛΒΕΤΙΑ 1,9%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 1,7%

Η.Π.Α. 1,6%

ΑΥΣΤΡΙΑ 1,4%

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,2%

ΛΟΙΠΟΙ 6,8%

Λοιπές [PERCENTAGE]

Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών τουριστών ανά χώρα π ροέλευσης στην Κρήτη, 2012Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών τουριστών ανά χώρα π ροέλευσης στην Κρήτη, 2012
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία

• Παρατηρού νται σημαντικές διαφορές σε ότι αφορά τις επικρατέστερες χώρες προέλευσης των αλλοδαπών 
του ριστών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

ΕΛ ΣΤΑ Τ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
16,8%

ΣΟΥΗΔΙΑ 15,5%

ΔΑΝΙΑ 11,3%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10,4%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 8,5%

ΓΑΛΛΙΑ 5,4%
ΡΩΣΙΑ 4,6%

ΠΟΛΩΝΙΑ 
4,1%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,9%

ΙΤΑΛΙΑ 3,4%

Η.Π.Α. 2,6%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,3%
ΒΕΛΓΙΟ 1,9%

ΛΟΙΠΟΙ 9,1%

Other 19,4%

ΧΑ ΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
21,1%

ΓΑΛΛΙΑ 15,4%

ΡΩΣΙΑ 11,5%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 8,3%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5,0%

ΣΟΥΗΔΙΑ 4,9% ΒΕΛΓΙΟ 4,6%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,5%

ΠΟΛΩΝΙΑ 4,2%

ΙΤΑΛΙΑ 2,4%

ΔΑΝΙΑ 2,3%

ΛΟΙΠΟΙ 15,8%

Other 24,7%

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

20,2%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
16,6%

ΓΑΛΛΙΑ 15,4%

ΡΩΣΙΑ 13,0% ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,3%

ΣΟΥΗΔΙΑ 3,7%

ΙΣΡΑΗΛ 3,0%
ΙΤΑΛΙΑ 2,8%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,7%

ΛΟΙΠΟΙ 17,3%

Other 25,8%

Λ Α ΣΙΘΙ

ΡΩΣΙΑ 16,5%

ΓΑΛΛΙΑ 14,5%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13,9%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 12,5% ΙΣΡΑΗΛ 6,2% ΙΤΑΛΙΑ 4,8%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,7%

ΠΟΛΩΝΙΑ 3,5%
ΒΕΛΓΙΟ 3,1%

ΛΟΙΠΟΙ 20,2%

Other 31,5%

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών τουριστών στην Κρήτη, ανά Π.Ε., 2012Καταν ομή αφίξεων αλλοδαπ ών τουριστών στην Κρήτη, ανά Π.Ε., 2012
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15.324.936 15.729.316

19.187.154 19.879.156
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Διαν υκτερεύσεις τουριστών στους κύριους τύπους καταλυμάτων στην ΚρήτηΔιαν υκτερεύσεις τουριστών στους κύριους τύπους καταλυμάτων στην Κρήτη
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Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική 
πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2007 έως το 2013, αγγίζει το 21,6%, αισθητά υ ψηλότερο 
από την αντίστοιχη αύ ξηση στη χώρα (8,9%).

• Αυξητική είναι και η συνολική τάση του  μεριδίου της 
Περιφέρειας Κρήτης επί του συνόλου των αφίξεων 
στη χώρα, το οποίο από 23,4% το 2007 ανήλθε σε 26,5% το 
2012 για να μειωθεί στο 25,4% το 2013.

• Σταθερά ανοδικά ως μερίδιο των συνολικών 
διανυ κτερεύσεων, τα τελευταία χρόνια, οι αφίξεις σε 
ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα ξεπερνούν το 2013 το 
86,2% των διανυ κτερεύσεων. 

• Το 2013, η μερίδα του  λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία 
στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ηρακλείου, με 44,6%.

81 ,3% 82,6% 84,3% 85,4% 86,2%  Ξεν οδοχεία 

Χαν ιά
23,4%

Ρέθυμ ν ο
17,2%

Ηράκλειο
44,6%

Λασίθι
14,8%

Καταν ομή διανυκτερεύσεων σε ξεν οδοχεία στις Π.Ε., 2012Καταν ομή διανυκτερεύσεων σε ξεν οδοχεία στις Π.Ε., 2012

Eu rostat – ΕΛΣΤΑΤ

Ελλάδα

Κρήτη

Λοι πά



PwC

1 4.1 58.81 91 4.57 3.7 94

1 6.805.1 68
1 7 .716.954

1 9.91 4.1 42
1 9.221 .591

21 .866.7 81

1 .1 66.1 17 1 .1 55.522

2.381 .986
2.1 62.202

1 .850.87 0
1 .465.940

1 .460.355

Ημ εδαποί επί του 
συνόλου

7,6% 7,3%

12,4%

10,9%

8,5%

7,1%

6,3%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

δι ανυκτερεύσεις αλλοδαπών δι ανυκτερεύσεις ημεδαπών

Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών 
τ ουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 

Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών 
τ ουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 

Τουριστική κίνηση

79

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία

• Οι αλλοδαποί του ρίστες αντιστοιχούν στο 93,7% περίπου των τουριστών οι οποίοι διανυ κτερεύουν στα ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα του νησιού.

• Το υ ψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν τα Χανιά με 7,6% του  
συ νόλου.

ΕΛ ΣΤΑ Τ

92,4%

7,6%

94,7%

5,3%

96,1%

3,9%

94,8%

5,2%

ΚΡΗΤΗ
9 4,8%

ΚΡΗΤΗ
5 ,2%

Κατ ανομή διανυκτερεύσεων 
αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών 

σε ξενοδοχεία, 2012

Κατ ανομή διανυκτερεύσεων 
αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών 

σε ξενοδοχεία, 2012

Χανιά 

Ρέθυ μνο

Ηράκλειο
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Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία

• Το 7 1,4% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών της Κρήτης προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και συ νολικά το 96,3% από ευρωπαϊκές χώρες.

• Οι κυ ριότερες χώρες είναι η Γερμανία (16,8%), η Ρωσία (1 5,4%) η Γαλλία (11,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(1 0,8%).

ΕΛ ΣΤΑ Τ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16,8%ΡΩΣΙΑ 15,4%

ΓΑΛΛΙΑ 11,2%

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
10,8%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5,6% ΣΟΥΗΔΙΑ 
5,3%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,3%

ΠΟΛΩΝΙΑ 3,8%

ΔΑΝΙΑ 3,5%

ΙΤΑΛΙΑ 3,2%

ΒΕΛΓΙΟ 2,9%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,5%

ΙΣΡΑΗΛ 2,0%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ  2,0%

ΕΛΒΕΤΙΑ 1,9%

ΑΥΣΤΡΙΑ 1,6%

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,4%

Η.Π.Α. 0,8%

ΛΟΙΠΟΙ 5,1%

Λοιπές [PERCENTAGE]

Καταν ομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης στην Κρήτη, 2012Καταν ομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών ανά χώρα προέλευσης στην Κρήτη, 2012
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Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία

• Παρατηρού νται σημαντικές διαφορές στην κατανομή του πλήθους των διανυκτερεύσεων μεταξύ των διαφορετικών 
χωρών προέλευσης των αλλοδαπών τουριστών μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΕΛ ΣΤΑ Τ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 18,0%

ΣΟΥΗΔΙΑ 15,7%

ΔΑΝΙΑ 12,0%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11,7%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 8,7% ΡΩΣΙΑ 5,3%

ΠΟΛΩΝΙΑ 4,9%

ΓΑΛΛΙΑ 4,1%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,8%

ΛΟΙΠΟΙ 15,7%

Other 28,6%

ΧΑ ΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
23,0%

ΡΩΣΙΑ 15,0%

ΓΑΛΛΙΑ 13,3%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 8,1%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 5,0%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,8%

ΒΕΛΓΙΟ 4,7%

ΣΟΥΗΔΙΑ 4,3%

ΠΟΛΩΝΙΑ 3,8%

ΛΟΙΠΟΙ 18,0%

Other 30,8%

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΩΣΙΑ 20,2%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16,4%

ΓΑΛΛΙΑ 13,2%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 13,1%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,3%

ΙΤΑΛΙΑ 4,2%

ΠΟΛΩΝΙΑ 3,7%

ΙΣΡΑΗΛ 3,6%

ΒΕΛΓΙΟ 3,0%

ΕΛΒΕΤΙΑ 2,7%

ΛΟΙΠΟΙ 14,6%

Other 23,9%

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

Καταν ομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στην Κρήτη, ανά Π.Ε., 2012Καταν ομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στην Κρήτη, ανά Π.Ε., 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18,7%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 17,8%

ΡΩΣΙΑ 16,5%

ΓΑΛΛΙΑ 13,4%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,6%

ΣΟΥΗΔΙΑ 4,1%

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,0%

ΙΤΑΛΙΑ 2,7%

ΠΟΛΩΝΙΑ 2,2%

ΙΣΡΑΗΛ 2,1%

ΛΟΙΠΟΙ 15,0%

Other 22,0%

Λ Α ΣΙΘΙ
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Αλλοδαποί

CR4: 73,0%
CR6: 94,0%
Gini: 53,0%

CR4: 73,0%
CR6: 94,6%
Gini: 53,1%

CR4: 73,5%
CR6: 94,0%
Gini: 53,3%

CR4: 73,2%
CR6: 93,7%
Gini: 52,6%

CR4: 73,6%
CR6: 94,4%
Gini: 53,1%

CR4: 74,2%
CR6: 94,4%
Gini: 53,5%

Α λλοδαποί

CR4: 54,2%
CR6: 69,2%
Gini: 29,1%

CR4: 55,4%
CR6: 69,5%
Gini: 32,0%

CR4: 51,3%
CR6: 67,0%
Gini: 26,4%

CR4: 49,4%
CR6: 65,5%
Gini: 23,9%

CR4: 55,7%
CR6: 70,2%
Gini: 30,8%

CR4: 52,9%
CR6: 67,3%
Gini: 27,0%

Ημ εδαποί

Δ είκτες εποχικότητας

Αφίξεις σε ξενοδοχεία

Εποχικότητα

ΕΛ ΣΤΑ Τ
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CR6: 96,1%
Gini: 55,8%

CR4: 76,7%
CR6: 96,2%
Gini: 55,6%

CR4: 78,1%
CR6: 96,6%
Gini: 56,4%

Α λλοδαποί

CR4: 64,6%
CR6: 76,9%
Gini: 41,8%

CR4: 65,9%
CR6: 77,1%
Gini: 43,9%

CR4: 60,0%
CR6: 73,7%
Gini: 37,3%

CR4: 59,3%
CR6: 72,3%
Gini: 35,8%

CR4: 64,9%
CR6: 77,0%
Gini: 41,9%

CR4: 61,2%
CR6: 73,3%
Gini: 37,1%

Ημ εδαποί

Δ είκτες εποχικότητας

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία

Εποχικότητα
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία

• Οι αφίξεις αλλοδαπών του ριστών σε ξενοδοχεία παρουσιάζουν μία έντονη εποχικότητα.  Το 2013, από 787.818 
αφίξεις τον μήνα Αύγουστο, τον Φεβρουάριο οι αφίξεις ήταν μόνο 14.097. 
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Διανυκτερεύσεις

• Οι διανυκτερεύεις αλλοδαπών του ριστών σε του ριστικά καταλύματα παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα. Το 2013, από 
8,2  εκατ. διανυκτερεύεις τον μήνα Αύγουστο, τον Φεβρουάριο οι αφίξεις ήταν μόνο 194.689. 
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ΙΤΕΠ, Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης
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Περιφερειακές Ενότητες

• Την εντονότερη εποχικότητα στις συνολικές αφίξεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα παρουσιάζει η 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η βασική εξήγηση δεν είναι το επικρατούν κλίμα, αλλά ότι οι Π.Ε. Ηρακλείου 
και Χανίων παρου σιάζουν σημαντικότερες αφίξεις ημεδαπών κατά τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες και μετριάζουν, 
σχετικά, τις αποκλίσεις από του ς θερινούς.

CR4: 70,7%
CR6: 90,5%
Gini: 49,3%

CR4: 72,6%
CR6: 93,7%
Gini: 52,6%

CR4: 72,0%
CR6: 91,5%
Gini: 50,5%

CR4: 72,8%
CR6: 90,7%
Gini: 50,8%

Δ είκτες 
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ΕΛ ΣΤΑ Τ – ΕΜΥ, στοιχεία περιόδου 1959-1997

2012
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Μέση διαμονή σε καταλύματα

• Η μέση διανυκτέρευση στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου κινείται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις 6,6 ημέρες 
περίπου, ενώ στα λοιπά καταλύματα διακοπών (εκτός camping) διακρίνεται μία σχετική πτώση από το 2011 και μετά 
για να διαμορφωθεί το 2013 στις 4,6 ημέρες.

• Οι αλλοδαποί του ρίστες διαμένουν σταθερά περισσότερες ημέρες από του ς ημεδαπούς, ειδικά στα ξενοδοχεία και 
παρόμοιου  τύπου καταλύματα.

Eu rostat
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Μέση διαμ ον ή τουριστών σε ξεν οδοχ εία και παρόμ οιου τύπου καταλύματα, 2013Μέση διαμ ον ή τουριστών σε ξεν οδοχ εία και παρόμ οιου τύπου καταλύματα, 2013
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Μέση διαμονή σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα

• Την υ ψηλότερη μέση διαμονή σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα εμφανίζουν οι Ρώσοι (8,6 ημέρες), οι Σλοβάκοι 
(8,2  ημέρες), οι Τσέχοι (8,2 ημέρες) οι Γερμανοί (8,1 ημέρες) και οι Ου κρανοί (8,0 ημέρες).

• Από τις χώρες με τις υψηλότερες αφίξεις σε ξενοδοχεία, χαμηλή μέση διανυκτέρευση εμφανίζουν οι Γάλλοι (6,2 
ημέρες) και οι Σου ηδοί (6,7 ημέρες) και οι Ιταλοί (5,9 ημέρες).

• Οι του ρίστες από την Κύ προ και το Ισραήλ , οι οποίοι παρου σιάζουν και υψηλά ποσοστά μέσης αύξησης αφίξεων στα 
αεροδρόμια του  νησιού, διανυκτερεύουν για 3 ,8 και 4,1 ημέρες αντίστοιχα.
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Στι ς  υψηλότερες αφίξεις ξενοδοχείων Και  στις δύο κατηγορίες Στι ς  υψηλότερες αυξήσεις αφίξεων 
σε ξενοδοχεία

Μέση διαμ ον ή τουριστών από επ ιλεγ μένες χώρες σε ξεν οδοχ εία και παρόμ οιου τύπου καταλύματα στην Κρήτη, 2012Μέση διαμ ον ή τουριστών από επ ιλεγ μένες χώρες σε ξεν οδοχ εία και παρόμ οιου τύπου καταλύματα στην Κρήτη, 2012
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Πληρότητα

• Η πληρότητα κλινών στην Κρήτη κινείται διαχρονικά σε υψηλότερα επίπεδα από το σύνολο της χώρας, κατά 
μέσο όρο από το 2007 μέχρι το 2013 κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες.

• Η πληρότητα κλινών των ξενοδοχείων και συναφών καταλυμάτων στην Κρήτη παρουσίασε μία σημαντική μείωση 
το 2009 η οποία συ νεχίστηκε και το 2010, ενώ μέχρι και το 2013 παρουσιάζει διακυμάνσεις, μένοντας, σε κάθε 
περίπτωση, σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα το 2013 (60,7%) σε σχέση με το 2008 (69,9%).

Ελλάδα

Κρήτη
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• Η πληρότητα δωματίων στην 
Κρήτη κινείται σε χαμηλότερα 
επίπεδα από τις κλίνες, σε κάθε 
περίπτωση, όμως εξακολουθεί 
να είναι σε πολύ υ ψηλότερα 
επίπεδα από το σύ νολο της 
χώρας, σε επίπεδο σχεδόν 19,0 
ποσοστιαίων μονάδων κατά 
μέσο όρο το 2012 και το 2013.

Κλίν ες

Πληρότητα 
Δωμ ατίων, Κρήτη

Πληρότητα 
Δωμ ατίων, Ελλάδα
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2013
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Δαπάνες
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις δαπάνες του εισερχόμενου σε π εριφερειακό επίπεδο αφορούν στους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη 
2013, απ ό έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών (ΞΕΕ), σε συνδυασμό με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.

• Σε όλα τα βασικά μεγέθη η Κρήτη επιδεικνύει καλύτερα μεγέθη στις δαπάνες των τουριστών από το σύνολο της 
χώρας. Τόσο οι δαπάνες ανά διανυ κτέρευση, όσο και οι δαπάνες ανά επισκέπτη κινούνται σε υ ψηλότερα επίπεδα 
κατά ποσοστό 13,3% και 19,0% αντίστοιχα, για τον μήνα Αύγουστο, και 6,0% και 12,4% αντίστοιχα για τον μήνα 
Σεπτέμβριο.
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Δαπάν ες αν ά επισκέπτη

• Οι συ νολικές δαπάνες τουριστών 
των ευ ρωπαϊκών χωρών εκτός 
ΕΕ και μη ευ ρωπαϊκών χωρών 
φαίνεται να αυ ξάνονται τον 
Σεπτέμβριο σε σχέση με τον 
Αύ γουστο, ενώ οι 
σημαντικότερες χώρες στο 
μερίδιο των συ νολικών δαπανών 
είναι η Γερμανία, η Ρωσία το 
Ην. Βασίλειο και η Γαλλία.

ΙΤΕΠ, Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης



PwC

Τουριστική κίνηση

90

Δαπάνες
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις δαπάνες του εισερχόμενου σε π εριφερειακό επίπεδο αφορούν στους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη 
2013, απ ό έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών (ΞΕΕ), σε συνδυασμό με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.

• Σε ότι αφορά τις δαπάνες ανά διανυκτέρευση και χώρα προέλευσης, η Κρήτη εμφανίζει καλύτερα μεγέθη από 
του ς επισκέπτες όλων των κύριων χωρών σε σχέση με το σύνολο της χώρας, με σημαντική εξαίρεση εκείνους οι 
οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

• Σε ότι αφορά τις δαπάνες ανά επίσκεψη, τα μεγέθη χρήζουν βελτίωσης τόσο για τους επισκέπτες από χώρες 
εκτός ΕΕ, όσο και εκείνους οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

0

20

40

60

80

100

120

140

Γαλλία Γερμαν ία Ην . 
Βασίλειο

Ιταλία Ρωσία λοιπές 
Ευρώπης

εκτός 
ευρώπης

Κρήτη

Ελλάδα

Σεπ τέμ βριος 2013

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Γαλλία Γερμαν ία Ην . 
Βασίλειο

Ιταλία Ρωσία λοιπές 
Ευρώπης

εκτός 
ευρώπης

Α νά διανυκτέρευση € Α νά επίσκεψη €

Κρήτ η: 81,3€ Κρήτ η: 672,6€

Ελλάδα: 74,8€ Ελλάδα: 599,5€

ΙΤΕΠ, Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης
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Δαπάνες
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τις δαπάνες του εισερχόμενου σε π εριφερειακό επίπεδο αφορούν στους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη 
2013, απ ό έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών (ΞΕΕ), σε συνδυασμό με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.

• Η μεγαλύτερη συνολική δαπάνη των του ριστών τόσο στην 
Κρήτη, όσο και στην Ελλάδα, αφορά στη διαμονή.

• Οι του ρίστες στην Κρήτη δαπανούν αναλογικά λιγότερα στην 
εστίαση και περισσότερα στη διασκέδαση από του ς 
του ρίστες στο σύνολο της χώρας.

• Οι του ρίστες της Κρήτης οι οποίοι δε διαμένουν σε ξενοδοχεία, 
δαπανού ν περισσότερα, αναλογικά, στην εστίαση από εκείνους 
που  διαμένουν αποκλειστικά σε ξενοδοχεία, ακόμα και από τη 
διαμονή.

*Αύγ ουστος 2013
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Καταν ομή Δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης*
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82,4% 17,6%

29,0%

24,2% 12,7%

11,7%

22,4%

Επισκέπτες σε ξενοδοχεία Επισκέπτες εκτός ξενοδοχείων
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20,0%

Σύν ολο επ ισκεπτών Κρήτης*

ΙΤΕΠ, Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης
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Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Προφίλ αλλοδαπών τουριστών στο σύνολο της Κρήτης

• Οι του ρίστες που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο διακοπών είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, αφού  το ποσοστό των 
επισκεπτών κάτω των 34 ετών, προσεγγίζει το 50%, ενώ προέρχονται από αστικές περιοχές και έχουν 
ανώτερη μόρφωση. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών που συμμετείχαν στην έρευνα απασχολούνται ως ιδιωτικοί 
υπάλληλοι (ποσοστό περίπου 30%), ενώ όσοι απάντησαν (ποσοστό 70%) δήλωσαν σε ποσοστό 60% ότι το 
εισόδημα τους κυμαίνεται από 15.000€– 45.000€.

• Το Λασίθι επισκέπτονται κυρίως Άγγλοι, Ρώσοι, Γερμανοί και Ολλανδοί, ενώ στο Ηράκλειοεπικρατεί η 
ίδια σύνθεση όμως αντί για Ολλανδούς υψηλά ποσοστά επισκέψεων παρουσιάζουν οι Γάλλοι. Το 
Ρέθυμνοκαι τα Χανιά επιλέγουν οι Σκανδιναβοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, ενώ οι Ρώσοι επισκέπτονται το 
Ρέθυμνο και οι Γάλλοι τα Χανιά.

50,0%

30,0%

60,0%

Ηλικία
>34 ετ ών

Επάγγελμα
Ιδ. Υ πάλληλοι

Ετ ήσιο Εισόδημ α
15.000-45.000€

Εθνικότητες 
Επισκεπτών

Λ ασίθι

Εθνικότητες 
Επισκεπτών 

Ηράκλειο

Εθνικότητες 
Επισκεπτών 

Ρέθυμ νο

Εθνικότητες 
Επισκεπτών 

Χανιά

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Τουρισμός και Εμπόριο στην Κρήτη (Έρευνα Πεδίου)
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Προφίλ αλλοδαπών τουριστών στο σύνολο της Κρήτης

Πηγές πληροφόρησης
• Οι κυ ριότερες πηγές πληροφόρησης των 

επισκεπτών , πριν το ταξίδι τους για την Κρήτη, 
αποτελού ν το διαδίκτυο (ποσοστό 43%) και τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία (ποσοστό 32%). Ένας στους 
τέσσερις δήλωσεάλλον τρόπο πληροφόρησης 
(γνωστοί, φίλοι, διαφημίσεις κτλ.)

43,0%

32,0%
25,0%

Δι αδίκτυο Ταξι διωτικά πρακτορεία Άλ λη πηγή 
πλ ηροφόρησης

Οργάνωση διακοπών
• Η πλειοψηφία των επισκεπτών (53%), χρησιμοποίησε 

ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τουριστικούς πράκτορες 
για την οργάνωση του ταξιδιού τους, ενώ σημαντικό 
ποσοστό (39%) το έκανε μόνο του με χρήση 
διαδικτύου. Το υ πόλοιπο των επισκεπτών 
χρησιμοποίησαν άλλους μεθόδου ς κράτησης (απευθείας 
με το ξενοδοχείο κλπ.).

Διαμονή, επιλογή καταλύματος & All Inclusive
• Η διαμονή για διακοπές στην Κρήτη διαρκεί για τους περισσότερους επισκέπτες από 1-7 ημέρες σε ποσοστό 

57 %. Ξενοδοχεία έως τεσσάρων αστέρων αποτελούν την επιλογή καταλύματος (40%), ενώ σε ποσοστό 25%
επιλέγουν All-inclusive πακέτα. Το 28% των ερωτώμενων διέμεινε σε μία από τις τέσσερις 
πρωτεύουσες των Π.Ε., ενώ το 64% δήλωσε 83 διαφορετικά σημεία του νησιού.

53,0%

39,0%
8,0%

Ταξι διωτικά πρακτορεία Μέσω δι αδικτύου Άλ λο

57 ,0%

28,0%
40,0%

25,0%

Δι άρκεια διαμονής
1 -7  ημέρες

Δι αμονή σε μια
από τι ς 4 πρωτεύουσες 

των  Π.Ε.

Δι αμονή σε 
ξεν οδοχεία έως 4*

Επι λογή
Al l Inclusive

Παράγοντες επιλογής της Κρήτης και επαναληψιμότητα επισκεπτών
• Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν τους ερωτώμενους στην επιλογή της Κρήτης ως προορισμό διακοπών 

είναι το κλίμα & το φυσικό τοπίο, η φιλοξενία–φιλικότητα των ντόπιων και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.
• Το 46% των τουριστών έχει επαναλάβει τις διακοπές του στην Κρήτη, ενώ το 67% δηλώνει ότι είναι πολύ 

πιθανό να ξαναέρθει στο νησί.

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Τουρισμός και Εμπόριο στην Κρήτη (Έρευνα Πεδίου)
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Τουρισμός από κρουαζιέρα

Προφίλ αλλοδαπών τουριστών στο σύνολο της Κρήτης

• Τα συ μπεράσματα που προκύπτουν για την κρουαζιέρα, από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας, είναι:

 Οι του ρίστες που επισκέφθηκαν την Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο είναι εν γένει ευκατάστατοι, μεγάλων 
ηλικιών και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου.

 Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αυ τοί που  διαμένουν μόνιμα σε χώρες εκτός της Ευρώπης έχουν μεγαλύτερα 
ατομικά εισοδήματα, ενώ τα νεαρότερα άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν λάβει ανώτερη / ανώτατη 
εκπαίδευση.

 Οι οικογενειακές διακοπές είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό και γίνεται εντονότερο για αυτούς με 
μεγαλύτερα εισοδήματα.

 Η πλειονότητα των τουριστών από ευρωπαϊκές χώρες έχουν επισκεφθεί την Κρήτη τουλάχιστον μία 
φορά, σε αντίθεση με του ς μη ευρωπαίους. 

 Η εκτίμηση της μέσης ατομικής συνολικής δαπάνης υπολογίστηκε στα 176€, οι δαπάνες αγορών στα 
102€ και οι δαπάνες σε επιχειρήσεις εστίασης στα 46€.

 Όσες λιγότερες χώρες έχουν επισκεφτεί πριν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας τους 
τόσο μεγαλύτερες είναι οι δαπάνες στη χώρα μας. Καθώς και το ύψος των δαπανών αυξάνεται ανάλογα 
με τις ώρες που έμειναν εκτός του κρουαζιερόπλοιου.

 Τα τέσσερα δημοφιλέστερα είδη προϊόντων που αγοράζουν οι τουρίστες στην Κρήτη είναι είδη 
δώρων/souvenir, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, είδη ένδυσης και τρόφιμα.

 Η πλειονότητα των τουριστών έμεινε ικανοποιημένη από όλα τα χαρακτηριστικά των εμπορικών 
αγορών και περισσότερο από την εξυπηρέτηση πελατών με τους ευρωπαίους τουρίστες να εμφανίζουν 
μικρότερους βαθμούς ικανοποίησης έναντι των υπολοίπων τουριστών.

 Η ποικιλία και οι τιμές των προϊόντων, αν και έχουν περιθώρια βελτίωσης, είναι δύο στοιχεία στα οποία
υπερτερούν οι κρητικές εμπορικές αγορές έναντι άλλων τουριστικών προορισμών και αποτελούν τα 
βασικότερα πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα η ποικιλία εκπλήσσει θετικά σε μεγαλύτερο βαθμό του ς τουρίστες 
με μόνιμη κατοικία εκτός της Ευρώπης και οι τιμές του ς ευρωπαίους τουρίστες.

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Τουρισμός και Εμπόριο στην Κρήτη (Έρευνα Πεδίου)
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Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index)

• Τα ξενοδοχεία της Κρήτης έχουν δείκτη 
ικανοποίησης 83,7. Τον υψηλότερο δείκτη 
ανάμεσα στις επιμέρους Περιφερειακές 
Ενότητες έχει το Λασίθι με 84,7 και 
ακολου θού ν τα Χανιά με 84,2. Τόσο το 
Ρέθυ μνο, όσο και το Ηράκλειο κινούνται 
χαμηλότερα από το σύ νολο του νησιού με 
δείκτη ικανοποίησης 83,3 και 83,2 
αντίστοιχα.

Δείκτες ικανοποίησης
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• Στα επιμέρους σημεία, υψηλότερες τιμές στον δείκτη ικανοποίησης σημειώνουν η reception (90,0%) και η 
εξυ πηρέτηση (87,2%). Κάτω του  80,0% (που είναι το benchmark για τη θετική εμπειρία), σημειώνεται μόνο στη 
διασκέδαση, το οποίο οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά των Χανίων (77,6%) και του Ρεθύμνου (78,8%).

• Ο δείκτης ικανοποίησης επιδεικνύει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους, με τιμές από 82,0% τον Αύγουστο έως 
84,9% τον Απρίλιο, με τον Ιού λιο να κινείται στον μέσο όρο και να σημειώνεται μία απότομη πτώση τον Αύγουστο. 
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Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index)

• Μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα ξενοδοχεία 5 αστέρων δεν έχουν τον υ ψηλότερο δείκτη ικανοποίησης, 
ανάμεσα στις κατηγορίες ξενοδοχείων της ίδιας Π.Ε., ενώ τόσο στο Ρέθυμνο, όσο και στο Ηράκλειο σημειώνουν 
αρκετά καλές επιδόσεις (88,9% και 87,4% αντίστοιχα). Όλα τα ξενοδοχεία 5 αστέρων κινούνται υψηλότερα από τον 
μέσο όρο της Κρήτης.

• Τα ξενοδοχεία 4 αστέρων κινούνται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Κρήτης, με εξαίρεση αυ τά της Π.Ε. Χανίων.

• Η ικανοποίηση είναι συγκριτικά υψηλή για τα ξενοδοχεία 3  αστέρων στις Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου και κάτω από 
το 80,0% στην Π.Ε. Ρεθύμνου.

• Ομοίως και για τα ξενοδοχεία 1-2  αστέρων της Π.Ε. Ηρακλείου των οποίων ο δείκτης ικανοποίησης είναι 77,5%.

Δείκτες ικανοποίησης
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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830 €

660€
700€ 685€

720€
675€

470 €

625€ 585€

Ν ορβηγία Σουηδία Δ ανία Μ. Βρετ ανία Φινλανδία Γερμ ανία Πολωνία Ιτ αλία Κύπρος

Εστ ίαση Α γορά προϊόντων Μετ ακίνηση Εκδρομ ές Δ ιασκέδαση Μουσεία/Α ρχ.χώροι μ .ο. δαπανών σε €

Μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ανά χώρα προέλευσης και % κατηγοριών δαπανών στις οποίες προέβησαν, 2014Μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ανά χώρα προέλευσης και % κατηγοριών δαπανών στις οποίες προέβησαν, 2014

• Πάνω από 7 00€ κατά μ.ο. ξοδεύ ουν οι Νορβηγοί (830€), οι Φιλανδοί (720€) και οι Δανοί (700€). 

• Τις χαμηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι κάνουν οι Πολωνοί (470€).

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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3 0,2%

4 8,5%

2 0,1% 17 ,4% 1 0,0%
2 2,5% 16,3%

55+

35-54

16-34

Κατ ανομή ηλικιών ανά χώρα προέλευσηςΚατ ανομή ηλικιών ανά χώρα προέλευσης
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Ηλικιακή κατανομή
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12,4% 15,0%

3 ,6%
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Νορβηγία Σουηδία Δ ανία Μ. Βρετανία Φιν λανδία Γερμανία Πολωνία Ιταλία Ρωσία

2013

2014

• Στην ηλικιακή κατανομή ανά εθνικότητες, η Πολωνία εμφανίζεται πρώτη στις ηλικίες 16-34 για το 2014 
(59%).

• Στην ηλικιακή κατηγορία 35-64, το 2014 πρώτη είναι η Ιταλία με ποσοστό 46,3%, που αύξησε τον μέσο όρο 
ηλικίας των επισκεπτών της, αφού  κατέγραψε μείωση σε σχέση με το 2013, περίπου 20% στις ηλικίες 16-34.

• Στις ηλικίες 55+ πρώτη παρουσιάζεται η Μ. Βρετανία τόσο για το 2013, όσο και για το 2014 (45,7% και 48,5% 
αντίστοιχα). 

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

• Οι Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία), καθώς και η Μ. Βρετανία και η 
Γερμανία εμφανίζουν ποσοστά πάνω από 30%, στις εισοδηματικές κατηγορίες πάνω από 60.000€.

• Τα υ ψηλότερα ποσοστά στις εισοδηματικές κατηγορίες 18.001-26.000€ και 26.001-34.000€, εμφανίζουν η 
Ιταλία (40,9%) και η Πολωνία (33,3%). Ποσοστά από 15,5-18,7% εμφανίζουν η Σουηδία, η Δανία, η Μ. 
Βρετανία, η Φινλανδία και η Γερμανία σε εισοδήματα ύ ψους 45.001-60.000€. Στις εισοδηματικές κατηγορίες 
>18.000€ ποσοστά υψηλότερα από 45% παρουσιάζουν η Πολωνία και η Κύπρος.

• Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην σύγκριση των ετών 2013& 2014 παρουσιάζεται στην Πολωνία (>18.000€, μείωση 
9,2%), στην Γερμανία (18.001€-45.000€, μείωση 7,1%) και στην Σουηδία (>45.000€, μείωση 10,3%). Αντίθετα οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις στις ίδιες εισοδηματικές κατηγορίες εμφανίζονται στην Πολωνία (10,1%), στην Ιταλία
(5,5%) και στην Γερμανία (15%).

1,2%
2,3%

3,5% 3,1% 3,4% 10,5% 14,3%
7,5% 7,7%3,5% 2,3%

4,8% 9,4% 6,9%

9,3%

21,4%

22,5% 19,2%

3,9% 5,9%
6,1%

7,9% 10,3%

11,6%

19,6%
25,8%

23,1%

4,3%

11,4% 5,3%

15,3% 11,5%

16,3%

7,1%
12,5%

7,7%

7,8%

14,4%
11,4%

16,3% 19,5%

16,3%

14,3%

14,2%

7,7%

15,7%

21,1%

14,0%

16,8%
10,3%

15,1%

7,1%

6,7%

19,2%

17,8%

21,7%

16,2%

14,0%

11,5%

12,8%
8,9%

5,8%

0,0%

45,9%

21,0%

38,6%

17,1%
26,4%

8,1% 7,1% 5,0%

15,4%

Ν ορβηγία Σου ηδί α Δαν ία Μ. Βρετανία Φ ι νλανδία Γερμανία Πολ ωνία Ιταλία Ρωσί α

80.001€+

60.001 -80.000€

45.001 -60.000€

34.001 -45.000€

26.0001 -34.000€

1 8.001 -26.000€

1 0.001 -18.000€

> 1 0.000€

Κατ ανομή εισοδημάτων ανά χώρα προέλευσης, 2013Κατ ανομή εισοδημάτων ανά χώρα προέλευσης, 2013

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

2,8% 4,9% 3,6% 3,9% 3,3%
6,1 %

21 ,3%

4,7 %

20,0%

6,3% 4,5% 6,7 % 5,0% 6,4%
5,7 %

24,5%

1 6,1 %

27 ,8%

3,9%
8,7 % 6,5% 7 ,1 %

1 0,3%
1 1 ,4%

1 9,4%

20,2%

1 8,9%

5,9%

1 3,4%

8,8% 1 1 ,6%

1 6,4% 1 0,2%

1 3,9%

20,7 %

8,9%

6,8%

1 4,9%

6,0%

1 4,2%

1 5,5%
1 5,5%

5,6%

1 7 ,1 %

7 ,8%

1 3,1 %

1 8,7 %

1 6,1 %

1 8,1 %

1 5,5%
1 5,9%

8,8%

9,8%
4,4%

1 7 ,5%

20,2%

1 5,3%

1 4,2%

1 7 ,0% 23,7 %

3,7 %

5,2% 6,7 %

43,8%

1 4,6%

37 ,0%

25,8%

1 5,5%
1 1 ,4%

2,8%
6,2% 5,6%

Ν ορβηγία Σουηδία Δ ανία Μ. Βρετ ανία Φινλανδία Γερμ ανία Πολωνία Ιτ αλία Κύπρος

80.001€+

60.001-80.000€

45.001-60.000€

34.001-45.000€

26.0001-34.000€

18.001-26.000€

10.001-18.000€

> 10.000€

Κατ ανομή εισοδημάτων ανά χώρα προέλευσης, 2014Κατ ανομή εισοδημάτων ανά χώρα προέλευσης, 2014

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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1 9,0% 25,1 %
1 6,8% 1 8,0% 1 4,4% 1 6,8% 1 5,3%

30,8%
1 6,3%

58,1 %
55,7 %

49,3% 52,3% 58,3%
62,6% 69,5% 41 ,4%

62,2%

1 4,6% 1 2,1 %

1 3,2%
24,7 % 1 4,6%

1 4,7 % 8,4%
23,3%

20,4%

8,3% 7 ,1 %

20,8%

4,9%

1 2,7 %

5,9% 6,8% 4,4% 1 ,1 %

Ά λλο

Μεταπτυχιακό

Παν επιστήμιο

Δ ευτεροβάθμια

Κατ ανομή σε επίπεδα εκπαίδευσης, ανά χώρα προέλευσηςΚατ ανομή σε επίπεδα εκπαίδευσης, ανά χώρα προέλευσης

Κύπ ρος

119

Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Επίπεδο Εκπαίδευσης

2013

2014

24,2% 27 ,1 %
1 5,6% 22,3% 1 4,6% 20,6% 1 8,2%

39,5%

3,1 %

57 ,5%
60,6%

55,8%
54,5% 66,0% 61 ,8%

57 ,1 %

45,5%

68,8%

1 1 ,4% 7 ,9%

1 4,6%
1 8,2% 1 4,6% 1 1 ,5% 1 8,2%

1 1 ,4%
25,0%

6,7 % 4,4%
1 4,0%

5,0% 4,9% 6,1 % 6,5%

Νορβηγία Σουηδία Δ ανία Μ. ΒρετανίαΦιν λ ανδία Γερμανία Πολ ωνία Ιταλ ία Ρωσία

• Η ανάλυση των στοιχείων ανά χώρα, παρουσιάζει την Ιταλία πρώτη στους επισκέπτες που ήταν απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 2013 (39,5%) και το 2014 (30,8%). 

• Στου ς απόφοιτου ς πανεπιστημίου, για το 2014 υπερτερεί η Πολωνία (69,5%, με την μεγαλύτερη αύξηση που 
εμφανίστηκε σε σύγκριση με το 2013 κατά 12,4%, ενώ η Ρωσία ήταν πρώτη το 2013 (68,8%). 

• Στου ς κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, πρώτη για το 2013 εμφανίζεται η Ρωσία (25%), ενώ το 2014
που  η Ρωσία δεν συ μπεριλαμβάνονταν στο δείγμα, πρώτη είναι η Μ. Βρετανία (24,7%).

• Ένα ποσοστό 8,5% για το 2014 απάντησε ότι έχει πραγματοποιήσει άλλο επίπεδο σπουδών (διδακτορικό 
κτλ.) το οποίο δεν αποτυ πώνεται στα διαγράμματα, ενώ για το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,9%. Πρώτη και 
στις δύ ο χρονιές ήταν οι Δανοί με 14% και 20,8% αντίστοιχα.

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Επαγγελματικές Κατηγορίες

2013

2014

28,6% 27,5% 25,0%
17,8%

25,8% 18,8% 19,4%

38,3%

12,9%

39,1% 40,3% 40,8%

33,6%

41,3%

35,5% 39,3%
17,6%

44,1%

9,2% 8,9% 6,5%

12,8%

9,3%

12,8%
13,0% 15,9% 14,0%

7,6% 4,1% 8,0% 22,6% 3,1%
6,4% 2,8%

9,7% 5,4%

8,6% 14,5% 12,2% 7,8% 12,9%
17,4% 13,4%

7,9% 15,1%

6,9% 4,7% 7,5% 5,4% 7,6% 9,1% 12,1% 10,6% 8,5%

Άλ λο

Φ οι τητής

Συ ν ταξιούχος

Αυ τοαπασχολούμενος

Ιδ. Υπάλληλος

Δημ Υπάλληλος

Κατ ανομή σε κατηγορίες επαγγέλματος, ανά χώρα προέλευσηςΚατ ανομή σε κατηγορίες επαγγέλματος, ανά χώρα προέλευσης

28,9% 26,6% 29,4%
19,1%

28,4%
21,1% 25,0% 19,1%

30,3%

40,0% 45,5% 38,7%

35,8%

45,1%

19,5%

35,5%
32,2%

57,6%

10,0% 8,7%
8,7%

14,3%

6,9%

17,2%

17,1%

17,5%

8,0% 7,0%
4,6% 18,2%

4,9%

4,7%

4,9%

9,1%9,3% 9,1%
15,2%

7,9% 10,8%

28,1%

19,7%
14,2%

3,0%3,8% 3,1% 3,4% 4,7% 3,9%
9,4%

2,7%
12,1%

Νορβηγία Σουηδία Δανία Μ. Βρετανία Φινλανδία Γερμανία Πολωνία Ιταλία Ρωσία

• Μεγαλύτερο ποσοστό Δημ. Υπαλλήλων, καθώς και Αυτοαπασχολούμενων κατέχει για το 2014 η Ιταλία με 
38,3% (σχεδόν διπλάσιοι από το 2013) και 15,9% (πτώση περίπου 2% σε σχέση με το 2013) αντίστοιχα. 

• Το 2014, το μεγαλύτερο ποσοστό Ιδ. Υπαλλήλων ήταν από την Κύπρο (44%), ενώ το 2013 η πρωτιά άνηκε 
στου ς Ρώσους με 57,6%.

• Από του ς Γερμανούς, σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών ήταν φοιτητές για το 2014 (17,4%)
• Οι περισσότεροι συνταξιούχοι ήταν από την Μ. Βρετανία (22,6% για το 2014, με μείωση 4,4% από το 2013). 
• Οι μεγαλύτερες μεταβολές στην σύγκριση των ετών 2013 & 2014 εκτός της Γερμανίας, εμφανίζεται στην 

Πολωνία με αύξηση 4,8% των συνταξιούχων και στην αύξηση 5,4% των φοιτητών από την Δανία.

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 

Κύπρος
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Τρόπος κράτησης ξενοδοχείων
• Όσον αφορά τον τρόπο κράτησης ξενοδοχείων τόσο για το 2013, όσο και για το 2014, διακρίνουμε δύο κυρίαρχες 

τάσεις. Από την μια μεριά, ο πιο παραδοσιακός τρόπος μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων (40,4%, με 
αύ ξηση 5,7% από το 2013) και από την άλλη ο πιο σύγχρονος μέσω onlineκαταστημάτων (30,6%, πτώση 
4,4% από το 2013). Υπάρχει επίσης ένα σταθερό για τα 2  έτη, 12,4% που προτιμάει τουριστικούς πράκτορες, 
Αναφορικά με αυ τούς που επιλέγουν να κάνουν online τις κρατήσεις τους, το πιο δημοφιλές σύστημα κρατήσεων 
είναι το booking.com.

34,7%

12,3%

35,0% 7,4% 6,3% 4,3%
40,4%

12,4%
30,6% 7,3% 5,2% 4,1%

Ταξιδιωτικό Πρακτορείο Τουριστικός Πράκτορας Online κατάστημα κρατήσεων Τηλέφωνο/email Website Ξενοδοχείου Άλλο

2013 2014

26,6%

50,0%
58,8%

21,0%

64,5%

7,1%

81,4%

7,9%

86,5%27,1%

8,6%

8,8%

15,0%

9,3%

0,9%

10,5%

1,7%

10,8%

29,7%
33,1%

23,1%

38,0%

22,4%

46,0%

7,0%

64,0%

2,7%

7,9%
2,4% 4,1%

9,5%

27,4%

1,2%

7,3%

5,4% 2,9% 3,3%

10,0%

2,8%

10,6% 10,1%

3,3% 3,0% 1,9% 6,5% 1,0% 8,0% 9,0%

Νορβηγία Σουηδία Δανία Μ. Βρετανία Φινλανδία Γερμανία Πολωνία Ιταλία Ρωσία

22,1%

50,7%

69,6%

15,8%

60,1%

14,0%

83,3%

16,4%
5,7%

31,6%

5,9%

8,6%

14,6%

10,6%

3,0%

5,3%

5,8%

2,3%

30,7%
32,2%

15,6%

35,0%

15,2%

43,0%

9,3%

61,4%

63,2%

7,5% 4,4%
2,9%

16,7%

6,7%

20,9%

0,4%

4,3%

6,9%

5,0% 3,2% 1,8%

13,1%
3,5%

10,2%

0,4%

3,4%
16,1%

3,1% 3,6% 1,5% 4,8% 3,9% 8,9%
1,3%

8,7% 5,8%

Ταξιδιωτικό Πρακτορείο Τουριστικός Πράκτορας Online κατάστημα κρατήσεων Τηλέφωνο/email Website Ξενοδοχείου Άλλο

• Σε επίπεδο εθνικοτήτων οι Κύπριοι (63,2%), οι Ιταλοί (61,4%)και οι Γερμανοί (43%) επιλέγουν κατά 
πλειοψηφία να κάνουν κράτηση μέσω online καταστημάτων κρατήσεων.

• Βρετανοί (16,7%) & Γερμανοί (20,9%), παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απευθείας κράτησης μέσω τηλεφώνου.

Κύπρος

2013

2014

Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Συνοδεία στο ταξίδι

Προφίλ τουριστών - Χανιά

• Σημαντική παράμετρο αποτελεί η συνοδεία των επισκεπτών που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο των 
Χανίων , προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έρχονται μόνοι τους, ως ζευγάρια ή ως οικογένεια.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό του 2014 αποτελούν τα ζευγάρια (34% περίπου, με αύξηση 9,3% από το  2013).

• Ακολου θούν οι οικογένειες με ποσοστό 33% και σημαντική πτώση κατά 13%περίπου από το 2013.

• Ποσοστό 18,1% έρχονται στην Κρήτη με τον/την φίλο/η τους, διατηρώντας τα ίδια περίπου ποσοστά με το 2013 
(αύ ξηση 0,6%), ενώ ακολου θούν όσο έρχονται με την παρέα τους σε ποσοστό 11,5%.

• Τέλος, πολύ μικρό ποσοστό επισκεπτών (3,8%), επιλέγουν να έρθουν μόνοι τους στην Κρήτη.

2
39,3%

3
44,7%

4
14,0%

> 4
2,0%

45,9%

24,5%

17,5%

4,2%
7,9%

32,8% 33,8%

18,1%

3,8%

11,5%

Οικογένεια Σύζυγος Φίλος/Φίλη Μόνος Παρέα-Φίλοι

2013 2014

Αριθμός παιδιών σε οικογένειες
2014

• Οι περισσότερες οικογένειες για το 2014, αποτελούνται από 3 παιδιά (44,7%), ακολουθούμενη από αυ τές με 2 
παιδιά 39,3%, ενώ για το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 18,5% και 39% αντίστοιχα.

2
39,0%

3
18,5%

4
26,3%

> 4
16,2%

Αριθμός παιδιών σε οικογένειες
2013
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Συνοδεία στο ταξίδι

Προφίλ τουριστών - Χανιά

• Ως οικογένεια επιλέγουν να επισκέπτονται την Κρήτη, κυρίως οι Σκανδιναβοί (μ.ο. ποσοστού 38,4%) και οι 
Πολωνοί (περίπου 37%). Με τον/την σύζυγοτου ς επιλέγουν να κάνουν διακοπές το 46,4% των Βρετανών,
ακολου θού μενοι από του ς Κύπριους και τους Ιταλούς. Με παρέα ή με φίλο/φίλη προτιμούν να έρχονται οι 
Γερμανοί σε ποσοστό 37,6%.

• Πολύ σημαντική πτώση για τις οικογενειακές διακοπές από το 2013 στο 2014 παρουσιάζει το σύνολο 
των χωρών που αναλύονται, με τις Σκανδιναβικές χώρες, την Μ. Βρετανία και την Πολωνία να 
εμφανίζουν πτώση πάνω από 12% ((μ.ο. πτώσης 12,3%)

2013

2014

Κύπρος

53,3% 50,6%
56,5%

37,1%
45,0%

35,9%

47,7%

20,9%

56,4%

22,5% 25,5%
20,3%

38,1% 25,7%

16,9%

25,0%

26,7%

17,9%

15,4% 15,7% 15,2%
12,5%

15,6%

22,5%

19,3%

35,3%

10,3%

3,5% 1,9% 2,1% 6,4% 5,5%

12,0%

3,4%

2,7%
7,7%

5,3% 6,2%
5,9%

5,8% 8,3% 12,7%
4,5%

14,4%
7,7%

Νορβηγία Σουηδία Δανία Μ. Βρετανία Φινλανδία Γερμανία Πολωνία Ιταλία Ρωσία

37,7% 36,5% 40,6%

25,8%

38,9%
27,8%

36,9%

20,2% 16,3%

34,0%
30,0%

33,3%

46,4%
27,4%

30,5%

34,5%

34,6% 38,8%

16,0%
18,1%

15,3% 14,7%
16,0%

22,7%

18,7%

30,3%

15,3%

2,8%
2,1%

2,4% 5,7%
4,1% 4,4%

9,1%

7,0%

6,1%

9,5% 13,3% 8,4% 7,4%
13,6% 14,9%

0,8%

7,9%

23,5%

Νορβηγία Σουηδία Δανία Μ. Βρετανία Φινλανδία Γερμανία Πολωνία Ιταλία Κύπρος

Οικογένεια Σύζυγος Φίλος/Φίλη Μόνος Παρέα-Φίλοι
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Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Λασίθι

124

Τελικός προορισμός επισκεπτών

Προφίλ τουριστών - Χανιά

• Από το σύ νολο των αλλοδαπών επισκεπτών που προτιμούν το αεροδρόμιο των Χανίων, ως τελικό προορισμό των 
διακοπών του ς, για το 2104 το 81,8% (από 83,1% το 2013) παραμένει στην Π.Ε. Χανίων, ποσοστό 14,4% (αύξηση σε 
σχέση με το 2013 κατά 1,2%) προτιμά την Π.Ε. Ρεθύμνου, ενώ μικρότερα ποσοστά επιλέγουν την Π.Ε. Ηρακλείου 
(2,9%) και Λασιθίου (0,9%).

Κύπρος

2013

2014

• Το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών που παραμένουν στην Π.Ε. Χανίων είναι των Φιλανδών (90%)
ακολου θού μενοι από του ς Βρετανούς (89,4%), ενώ τομικρότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι Γερμανοί και οι 
Πολωνοί (7 0,2% και 73,7% αντίστοιχα).

• Υψηλότερα ποσοστά μετάβασης στο Ρέθυμνο σε σχέση με τις άλλες χώρες, εμφανίζουν οι Γερμανοί και 
οι Πολωνοί (21,2% και 23,9%). 

• Στο Ηράκλειο μεταβαίνει το 7,1% των Κύπριων και το 6,2% των Γερμανών .
• Τέλος, στο Λασίθι κατευθύνεται το 2,4% των Γερμανών και το 2% των Κυπρίων .

83,1%

13,2%
3,2% 0,5%

81,8%

14,4%
2,9% 0,9%

Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Λασίθι

2013 2014
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6,1% 9,4% 4,7% 7,7% 5,2% 5,1%
19,0%

1,8% 6,4%
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Πολύ φθηνός/Φθηνός Κανονικός Ακριβός/Πολύ ακριβός Πολύ κακή/Κακή Κανονική Πολύ καλή/Εξαιρετική
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Ικανοποίηση επισκεπτών

Προφίλ τουριστών - Χανιά

Κύπρος

2013

2014

• Όσον αφορά την κατανομή ανά εθνικότητα, η Κρήτη χαρακτηρίζεται από τους Πολωνούς σε ποσοστό 19% 
ως ακριβός ή πολύ ακριβός προορισμός, ενώ οι ίδιοι θεωρούν σε ποσοστό 8,7% τη σχέση 
τιμή/ποιότητας κακή/πολύ κακή και τους ακολουθούν οι Σουηδοί με ποσοστό 7,2%.

4,0% 62,7% 33,3%

5,2% 58,9% 35,9%

Κακή/Πολύ Κακή Κανονική Πολύ καλή/Εξαιρετική Εξαιρετική

• Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί την Κρήτη ως κανονικό, φθηνό ή πολύ φθηνό προορισμό (έρευνα 
πεδίου στο αεροδρόμιο Χανίων). Πιο σημαντικό στοιχείο, αποτελεί η σχέση μεταξύ ποιότητας/τιμής, κάτι το 
οποίο μπορεί να κάνει έναν επισκέπτη να ξανά-επισκεφθεί το ίδιο μέρος ή να το προτείνει σε φίλους του . Η 
πλειοψηφία είναι ευχαριστημένη, ενώ ένας στους τρεις την θεωρεί πολύ καλή ή εξαιρετική.

26,6% 64,5% 8,9%

26,7% 66,1% 7,2%

Φθηνός/ Πολύ φθηνός Κανονικός Ακριβός/ Πολύ ακριβός

2014

2013

Χαρακτηρισμός Κρήτης  σε σχέση με τιμές Σχέση τιμής/Ποιότητας υπηρεσιών

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Ικανοποίηση επισκεπτών

• Αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, υψηλή θεωρείται η συμπεριφορά των 
κατοίκων, στις ταβέρνες/εστιατόρια, στα καταλύματα, ενώ χαμηλή είναι στην οδική σήμανση και 
καθαριότητα και στις υπηρεσίες αεροδρομίου.

Προφίλ τουριστών - Χανιά

• Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ερωτηθέντων, υψηλότερο ποσοστό λαμβάνουν οι υπηρεσίες/συμπεριφορά 
της reception που μετρήθηκαν για πρώτη φορά το 2014 (89,5%) και ακολουθούν η καθαριότητα και η 
αίσθηση ασφάλειας, που είναι πάνω από 80%. Η μόνη παράμετρος που δείχνει να μην αφήνει 
ικανοποιημένους τους επισκέπτες, έχει να κάνει με τις εσωτερικές δραστηριότητες, γεγονός που καταδεικνύει 
ότι οι επισκέπτες ψάχνουν κάτι περισσότερο από αυ τό που  βρίσκουν εντός των ξενοδοχείων.

44,0%

67,0%

77,0%
71,0%

91,0% 92,0% 90,0%
83,0%

67,0%

46,0%

Οδική σήμανση και 
δίκτυο

Καθαριότητα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

Ταξί Καταλύματα Συμπεριφορά ντόπιων Ταβέρνες/εστιατόρια Καφετέριες Πάρκα Υπηρεσίες αεροδρομίου

79,6%
85,6%

77,4%

55,5%

82,4% 78,4%78,7%
87,2%

73,6%

59,5%

81,5% 82,4%
89,5%

Φαγητό Καθαριότητα Εξ. δραστηριότητες Εσ. δραστηριότητες Αίσθηση ασφάλειας Τιμές Υπηρεσίες/συμπεριφορά reception

2013 2014

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Μορφές εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγονται ανά χώρα

• Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνονται οι δύο πρώτες και οι δύο τελευταίες επιλογές σχετικά με τη μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγουν οι επισκέπτες. Ο γαστρονομικός τουρισμός και ο 
αγροτουρισμός συγκεντρώνουν τις περισσότερες επιλογές. Φυσιολατρικό τουρισμό επιλέγουν οι 
Γερμανοί και οι Πολωνοί, ενώ τον μοναστηριακό τουρισμό επιλέγουν οι Βρετανοί και οι Ιταλοί. 

Μορφή
Τουρισμού

Χώρες

Γαστρονομικός

Αγροτουρισμός

Φυσιολατρικός

Μοναστηριακός

Μοναστηριακός

Θαλάσσιος

Ορειβατικός

• Σχετικά με την μορφή εναλλακτικού τουρισμού που επιλέγουν οι επισκέπτες, προηγείται ο γαστρονομικός 
τουρισμός με 49,5% και ακολουθούν ο αγροτουρισμός και ο φυσιολατρικός με 48,4% και 43,6 
αντίστοιχα. 

49,5% 48,4%
43,6% 40,1% 38,3%

31,7%

Γαστρονομικός Αγροτουρισμός Φυσιολατρικός Μοναστηριακός Θαλάσσιος Ορειβατικός

Προφίλ τουριστών - Χανιά 

Μ.Α .Ι.Χ., Ο τ ουρισμός στη Δυτική Κρήτη, 2013-2014 (Έρευνα Πεδίου) 
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Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index)

• Του ς υ ψηλότερους βαθμούς ικανοποίησης παρουσιάζουν οι κατηγορίες Reception και εξυπηρέτηση, ενώ αισθητά 
χαμηλά κινείται ο βαθμός ικανοποίησης στη διασκέδαση.

μ .ο.
84,2%

72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%

Καθαριότητα Δ ιασκέδαση Φαγ ητό-ποτό Τοποθεσία Reception Δ ωμάτιο Εξυπηρέτηση Κόστος

Συ νολικός βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία εξυπηρέτησηςΣυ νολικός βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία εξυπηρέτησης

ReviewPro

Προφίλ τουριστών - Χανιά 
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Βαθμ ός ικανοποίησης ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά κατηγορία εξυπηρέτησηςΒαθμ ός ικανοποίησης ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά κατηγορία εξυπηρέτησης
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο

Μέση διαμονή σε ξενοδοχεία
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο

Δαπάνες
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Γερμανία Ρωσία Γαλ λία Η.Βασίλειο Νορβηγία Ελ λ άδα Ολ λανδία Βέλ γιο Σουηδία Ά λλες 
χ ώρες

Μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ανά χώρα προέλευσης, 2014Μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ανά χώρα προέλευσης, 2014

• Η μέση κ.κ. ετήσια δαπάνη για διακοπές ανέρχεται σε 2.395€.  Η πλειοψηφία, ξοδεύει από 1.001€ έως 

2.000€, ενώ ένα ποσοστό 15,8% ξοδεύει πάνω από 4.001€, Οι κάτοικοι Νορβηγίας ξοδεύουν κατά μ.ο. 3.149€, και 

ακολου θού ν οι κάτοικοι της Ρωσίας με μ.ο. 2 .931€. Λιγότερα από όλου ς ξοδεύουν οι κάτοικοι Ολλανδίας (1.729€) και 

Βελγίου (2.136€).

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο

Ηλικιακή κατανομή
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Γερμανία Ρωσία Γαλ λία Η.ΒασίλειοΝορβηγία Ελ λ άδα Βέλ γιο Ολ λανδία Σουηδία Ά λλες 
χ ώρες

55+

35-54

18-34

μ .ο. 
ηλ ικίας

Κατ ανομή ηλικιών ανά χώρα προέλευσηςΚατ ανομή ηλικιών ανά χώρα προέλευσης

• Ο μεγαλύτερος μ.ο. ηλικίας εμφανίζεται στους κατοίκους Ολλανδίας και Σουηδίας με 54 έτη, ενώ ακολου θεί το 

Ην. Βασίλειο και Νορβηγία με 52,8 και 52,4 έτη αντίστοιχα. Ο μικρότερος μ.ο. ηλικίας παρουσιάζεται στην 

Ελλάδα και στην Ρωσία με 39,5 και 39,7 έτη αντίστοιχα.

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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Συχνότητα διακοπών

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο

• Σε ότι αφορά τη συ χνότητα των διακοπών οι επισκέπτες του Ρεθύμνου πάνε διακοπές κατά μ.ο. 2 ,4 φορές τον χρόνο. 
Περισσότερες φορές διακοπές κάνουν οι κάτοικοι της Γαλλίας (μ.ο. 2 ,7), ενώ ακολου θούν Γερμανία και Σου ηδία 
(μ.ο. 2 ,6). Λιγότερες φορές διακοπές κάνουν οι κάτοικοι Ολλανδίας και Βελγίου με μ.ο. 1,7 και 2  φορές αντίστοιχα. 
Οι διακοπές πραγματοποιούνται κατά κανόνα καλοκαίρι, ενώ ακολουθούν το άνοιγμα (άνοιξη) και το κλείσιμο της 
θερινής σεζόν (φθινόπωρο). Όσοι πηγαίνουν διακοπές περισσότερες από 5 φορές, προτιμούν περισσότερο την μια 
φορά να πάνε χειμώνα. 
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Γερμανία Ρωσία Γαλ λία Η.Βασίλειο Νορβηγία Ελ λ άδα Ολ λανδία Βέλ γιο Σουηδία Ά λλες 
χ ώρες
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μ .ο. 
ημ ερών

Συ χνότητα διακοπών ανά χώρα προέλευσηςΣυ χνότητα διακοπών ανά χώρα προέλευσης

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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Κατηγορία ξενοδοχείων και All Inclusive

• Σε ότι αφορά την επιλογή κατηγοριών ξενοδοχείων, από όσου ς επισκέπτες επέλεξαν να διαμείνουν σε ξενοδοχεία, 
πλειοψηφία προτιμά ξενοδοχεία 4 αστέρων (31%), ενώ ακολουθούν τα ξενοδοχεία 5 αστέρων (24,8%). Η 
επιλογή του All Inclusive είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (13,8%).

• Σε ότι αφορά τις εθνικότητες τα ξενοδοχεία 5 αστέρων επιλέγουν περισσότερο οι Γάλλοι (36,1%), ενώ 
ακολου θού ν οι Ρώσοι και οι Βρετανοί (32,4% και 28,6% αντίστοιχα). 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες για ξενοδοχεία 4 αστέρων, έχει η Σουηδία (54,7%), 
και ακολου θεί η Γαλλία και η Νορβηγία (47,4% και 47,1% αντίστοιχα). 

• Κατά πλειοψηφία οι Γερμανοί (52,8%) και οι Ρώσοι (44,5%) προτιμούν ξενοδοχεία 3 αστέρων.

• Οι Έλληνες προτιμούν ξενοδοχεία 2 αστέρων σε ποσοστό 50%.

• Το υψηλότερο ποσοστό σε πακέτα All –Inclusive έχουν οι Ρώσοι (19,8%) και κάτοικοι άλλων χωρών (18,1%) 
που  δεν αναλύονται περαιτέρω στην έρευνα.

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο
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Γερμανία Ρωσία Γαλλία Η.Βασίλειο Νορβηγία Ελλάδα Ολλανδία Βέλγιο Σουηδία Άλλες χώρες

5* 4* 3* 2* All inclusive

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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• Ως πηγές επιρροής για την επιλογή του Ρεθύμνου 
ως τόπο διακοπών, ποσοστό 27,9% δηλώνει ότι 
έκανε έρευνα στο διαδίκτυο, και 22,4% ότι του 
το σύστησε το ταξιδιωτικό του γραφείο.
Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό λαμβάνει η διαφήμιση με 
0,7 %.

152

Πηγές επιρροής για επιλογή Ρεθύμνου – Τρόπος Κράτησης

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο 

• Σε ότι αφορά τον τρόπο κράτησης, η πλειοψηφία 
δηλώνει ότι προέβη σε κράτηση μέσω 
ταξιδιωτικού γραφείου (55,6%), ενώ ένα 
ποσοστό 12,9% ότι το έκανε μόνος του μετά από 
απευ θείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο (το 
μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, έκλεισαν τις 
διακοπές του ς με αυ τόν τον τρόπο).

• Σε ότι αφορά τον λόγο που οι επισκέπτες επέλεξαν το Ρέθυμνο ως τόπο διακοπών , οι παραλίες ήταν ο 
βασικός (16,1%), ενώ ακολου θεί η προηγούμενη εμπειρία με 14,7%, η τοποθεσία με 10,6% και η επιλογή του 
ξενοδοχείου με 7,4%. Στις τελευταίες θέσεις είναι η φύ ση, η ασφάλεια, οι υ ποδομές και η διασκέδαση.
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Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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Επιλογή τύπου διακοπών
• Σε ότι αφορά τον τύπο των διακοπών που 

επιλέγουν οι επισκέπτες του δείγματος, υ περέχει ο 
Τουρισμός Αναψυχής (82,2%) και ακολουθούν ο 
Πολιτισμικός/ Ιστορικός (7 8,2%), ο 
Φυσιολατρικός (70,3%), ο Γαστρονομικός και ο 
Αστικός (66,1%).

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο

82,2%

78,2%

70,3%

66,1%

66,1%

32,6%

29,2%

27,1%

24,3%

23,2%

21,3%

Τουρισμός αναψυχής

Πολιτισμικός/ Ιστορικός

Φυσιολατρικός

Γαστρονομικός

Αστικός

Αθλητικός

Αγρο-Οίκοτουρισμός

Χειμερινός

Θρησκευτικός

Ιατρικός

Συνεδριακός

• Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνονται οι δύο 
πρώτες επιλογές και οι δύο τελευταίες επιλογές για 
κάθε εθνικότητα.

Μορφή Τουρισμού Χώρες

Συνεδριακός 

Ιατρικός

Θρησκευτικός

Χειμερινός

Αθλητικός

Αστικός

Γαστρονομικός

Φυσιολατρικός

Πολιτισμικός/Ιστορικός

Τουρισμός Αναψυχής

• Πάνω από τον μ.οτων συνολικών απαντήσεων εμφανίζεται η Ρωσία (πλην του γαστρονομικού τουρισμού 
και του  του ρισμού αναψυχής), το Βέλγιο (στον γαστρονομικό, τον αθλητικό, τον αγρο-οικοτουρισμό, τον 
θρησκευτικό και τον ιατρικό), η Ελλάδα (γαστρονομικό, θρησκευτικό και χειμερινό), το Ην. Βασίλειο (χειμερινό), 
η Γερμανία (αθλητικό και ιατρικό) και οι λοιπές χώρες (αγρο-οικοτου ρισμό). Κάτω του μ.ο. εμφανίζονται η 
Νορβηγία (πλην του τουρισμού αναψυχής και του αστικού), η Γαλλία (πλην του πολιτισμικού, αγρο-οικοτουρισμό
& χειμερινό), ενώ στην Ελλάδα βρίσκονται ο αστικός, ο αθλητικός, ο συ νεδριακός και ο αστικός τουρισμός.

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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6,2%

20,6%

19,2%

13,3%

24,4%

16,3%

Ξενοδοχείο 5*

Ξενοδοχείο 4*

Ξενοδοχείο 3*

Ξενοδοχείο 2*

Επιπλωμένα Διαμ./ Παραδοσιακά

Ενοικιαζόμενα

• Ποσοστό 64,3% απάντησε ότι δεν έχει έλθει ξανά στο Ρέθυμνο, με την πλειοψηφία να ανήκει στις ηλικίες 18-54 
και να είναι κάτοικοι κυρίως Γερμανίας, Ρωσίας και Γαλλίας. Αντίθετα, ποσοστό 87,2% αυτών που απάντησαν ότι 
έχουν επισκεφτεί το Ρέθυμνο ανήκουν στις ηλικίες 35 και πάνω. 
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Επαναεπισκεψιμότητα

• Στην ερώτηση αν θα ξαναέρχονταν στο Ρέθυμνο πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει πως δεν θα ερχόταν 
ξανά (κυ ρίως οι Γάλλοι και οι Βέλγοι), ενώ μεγάλο ποσοστό των Ολλανδών, των Νορβηγών και των Βέλγων 
δήλωσαν ότι θα ήταν η πρώτη του ς επιλογή. Ποσοστό περίπου 83% δήλωσαν ότι θα σύστηναν το Ρέθυμνο 
ως προορισμό με τους Νορβηγούς, τους Ρώσους, τους Σουηδούς και τους κατοίκους του Ην. 
Βασιλείου να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό.

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο

23,8%

7,9%

3,6%

10,5%

9,0%

6,9%

5,4%

5,8%

7,2%

19,9%

Γερμανία

Ρωσία

Γαλλία

Η.Βασίλειο

Νορβηγία

Ελλάδα

Ολλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Άλλες χώρες

20,5%

18,5%

17,1%

6,0%

2,6%

3,4%

3,8%

4,0%

2,2%

22,1%

Γερμανία

Ρωσία

Γαλλία

Η.Βασίλειο

Νορβηγία

Ελλάδα

Ολλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Άλλες χώρες

18-34
12,8%

35-54
39,4%

55+
47,8%

18-34
37,6%

35-54
37,2%

55+
25,2%

Δεν έχω επισκεφτεί ξανά το Ρέθυμνο

Έχω επισκεφτεί ξανά το Ρέθυμνο

Δεν έχω επισκεφτεί ξανά 
το Ρέθυμνο

Ηλικιακές κατηγορίες

Χώρες

Τόπος Διαμονής

7,8%

15,7%

10,0%

18,1%

29,5%

18,9%

Ξενοδοχείο 5*

Ξενοδοχείο 4*

Ξενοδοχείο 3*

Ξενοδοχείο 2*

Επιπλωμένα Διαμ./ Παραδοσιακά

Ενοικιαζόμενα

Δεν έχω επισκεφτεί ξανά το Ρέθυμνο

Έχω επισκεφτεί ξανά  το Ρέθυμνο 

Έχω επισκεφτεί ξανά  
το Ρέθυμνο 

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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• Σε ότι αφορά τη σχέση αξίας – κόστους στις 
κατηγορίες εισιτήρια, διαμονή, μετακινήσεις, φαγητό, 
διασκέδαση και αγορές, η ικανοποίηση είναι σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα.  
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Ικανοποίηση επισκεπτών – Κάλυψη αναγκών διακοπών

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο

14,5%

11,6%

13,8%

9,4%

14,6%

18,0%

75,9%

79,8%

77,4%

71,0%

76,7%

72,3%

9,6%

8,7%

8,8%

19,7%

8,7%

9,7%

Εισητήρια

Διαμονή

Μετακινήσεις

Φαγητό

Διασκέδαση

Αγορές

Περισσότερο Όσο κοστίζει Λιγότερο

• Στην κατηγορία ικανοποίησης των αναγκών των  
διακοπών , ποσοστό 78,2% δηλώνει ότι τις 
καλύπτει απόλυτα ή πάρα πολύ, ενώ ένα 5% 
καθόλου  ή πολύ λίγο με το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυ τών να ανήκει στις ηλικίες 55+ και επισκεπτών που 
ήλθαν πρώτη φορά.

76,7%

18,4%

4,9%

79,3%

17,7%

3,1%

78,4%

14,5%
7,1%

Απόλυτα/ πάρα πολύ Ουδέτερο Καθόλου/πολύ λίγο

18-34 35-54 55+

89,0%

9,4%
1,8%

72,3%

21,0%

6,8%

Απόλυτα/ πάρα 
πολύ

Ουδέτερο Καθόλου/πολύ λίγο

Έχουν ξανάέρθει

Πρώτη φορά

• Οι κάτοικοι της Νορβηγίας δηλώνουν ότι το Ρέθυμνο καλύπτει σε σχεδόν απόλυτα βαθμό τις ανάγκες 
των διακοπών τους (95%) και ακολουθούν οι Έλληνες (92%). Ανικανοποίητοι δηλώνουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό οι κάτοικοι της Ολλανδίας (15,2%) και Γαλλίας (13,5). Μεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης δηλώνουν αυ τοί 
που  διαμένουν σε επιπλωμένα διαμερίσματα και παραδοσιακά καταλύματα (88%), ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι είναι 
όσοι διαμένου ν σε ξενοδοχεία 4 (71,1%) και 5 αστέρων (70,9%).

78,2%
87,1%

56,3%

84,7%
95,0% 92,0%

78,8% 74,3%
80,0% 76,4%

17,6%
8,6%

30,2%

11,9%
5,3% 8,3%

6,1% 20,0%
20,0%

20,6%

4,1% 4,3%
13,5%

3,4%

15,2%
5,7%

3,0%

Γερμανία Ρωσία Γαλλία Η.Βασίλειο Νορβηγία Ελλάδα Ολλανδία Βέλγιο Σουηδία Άλλες χώρες

Απόλυτα/ πάρα πολύ Ουδέτερο Καθόλου/πολύ λίγο

Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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• Σε ότι αφορά τα θετικά σχόλια για το Ρέθυμνο, οι δέκα δημοφιλέστερες απαντήσεις ήταν ότι είναι φιλόξενο, 
όμορφο, ήσυ χο, έχει ωραίες παραλίες, είναι γραφικό, έχει ιστορία, προσφέρεται για διασκέδαση, έχει καλό καιρό, είναι 
βολικό στην τοποθεσία και έχει υ ψηλή γαστρονομία. Από την άλλη, τα δέκα δημοφιλέστερα αρνητικά σχόλια 
ήταν ότι είναι του ριστικό, θορυβώδες, ανοργάνωτο, βαρετό, εχθρικό, έχει κίνηση, είναι ακριβό, ακατάστατο, εμπορικό 
και βρώμικο.
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Θετικά & αρνητικά σχόλια – Χαρακτηριστικά Ρεθύμνου

Προφίλ τουριστών στο Ρέθυμνο

• Τέλος, χαρακτηριστικό της εικόνας του Ρεθύμνου είναι σύμφωνα με την έρευνα η φιλοξενία, οι παραλίες 
η ηρεμία, η κάλυψη των αναγκών, ενώ χαρακτηρίζεται και ως οικογενειακός προορισμός. Χαμηλότερα 
ποσοστά λαμβάνουν η διασκέδαση, οι λίγες επιλογές που προσφέρει και το ότι ως προορισμός δεν χαρακτηρίζεται ως 
οικονομικός ή πολύτελής.

63,0%

24,5%
19,3%

12,9% 12,5% 11,8% 9,9% 9,9% 7,2% 7,2%

36,2%
29,0%

10,1%
7,2% 7,2% 5,8% 4,3% 2,9% 2,9% 1,4%

Θετικά σχόλια Αρνητικά σχόλια

37,0%

48,3%

63,0%

63,1%

70,3%

70,7%

71,3%

72,7%

74,2%

75,1%

76,1%

76,7%

77,1%

80,1%

80,9%

81,0%

84,1%

89,6%

Πολυτελής προορισμός

Οικονομικός προορισμός

Πολλές επιλογές ταυτόχρονα

Διασκέδαση

Γστρονομικό ενδιαφέρον

Κλασσικών διακοπών

Δημοφιλής

Αντιπροσωπευτικός της Μεσογείου

Πολιτισμικό χαρακτήρα

Πολλές επιλογές δραστηριοτήτων

Ποιοτικός προορισμός

Αντιπροσωπευτικός της Κρήτης

Ταιριάζει στην προσωπικότητα μου

Οικογενειακός

Κάλυψη αναγκών όλων των ηλικιών

Ηρεμία

Παραλίες

Φιλόξενο

Σύ λ λογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο», 2014
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Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index)

• Του ς υ ψηλότερους βαθμούς ικανοποίησης παρουσιάζουν οι κατηγορίες Reception και εξυπηρέτηση, ενώ αισθητά 
χαμηλά κινείται ο βαθμός ικανοποίησης στη διασκέδαση.

μ .ο.
83,3%

72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%

Καθαριότητα Δ ιασκέδαση Φαγ ητό-ποτό Τοποθεσία Reception Δ ωμάτιο Εξυπηρέτηση Κόστος

Συ νολικός βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία εξυπηρέτησηςΣυ νολικός βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία εξυπηρέτησης

ReviewPro

Προφίλ τουριστών - Ρέθυμνο
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Καθαριότητα Δ ιασκέδαση Φαγ ητό-ποτό Τοποθεσία Reception Δ ωμάτιο Εξυπηρέτηση Κόστος
1-2* 3* 4* 5*

Βαθμ ός ικανοποίησης ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά κατηγορία εξυπηρέτησηςΒαθμ ός ικανοποίησης ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά κατηγορία εξυπηρέτησης
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο

0
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Εποχικότητα αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία, 2012Εποχικότητα αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία, 2012

8 91.878 8 71.334 8 73.643 9 26.174
1 .056.862 1 .098.649

156.535 156.916 154.425 137.552
138.852 128.507

Ημ εδαποί επί του 
συνόλου

14,9%

15,3% 15,0%
12,9%
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Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχείαΕξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία

Αφίξεις σε ξενοδοχεία

ΕΛ ΣΤΑ Τ



PwC 159

Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο

0
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο

Μέση διαμονή σε ξενοδοχεία
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο

Γάλλοι
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Προφίλ τουριστών - Ηράκλειο
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Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index)

• Του ς υ ψηλότερους βαθμούς ικανοποίησης παρουσιάζουν οι κατηγορίες Reception και εξυπηρέτηση, ενώ αισθητά 
χαμηλά κινείται ο βαθμός ικανοποίησης στη διασκέδαση.
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι 
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι 
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι
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Προφίλ τουριστών - Λασίθι
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Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (Global Review Index)

• Του ς υ ψηλότερους βαθμούς ικανοποίησης παρουσιάζουν οι κατηγορίες Reception και εξυπηρέτηση, ενώ αισθητά 
χαμηλά κινείται ο βαθμός ικανοποίησης στη διασκέδαση.

μ .ο.
84,7%

74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%

Καθαριότητα Δ ιασκέδαση Φαγ ητό-ποτό Τοποθεσία Reception Δ ωμάτιο Εξυπηρέτηση Κόστος

Συ νολικός βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία εξυπηρέτησηςΣυ νολικός βαθμός ικανοποίησης ανά κατηγορία εξυπηρέτησης

ReviewPro

Προφίλ τουριστών - Λασίθι
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Καθαριότητα Δ ιασκέδαση Φαγ ητό-ποτό Τοποθεσία Reception Δ ωμάτιο Εξυπηρέτηση Κόστος
4* 5*

Βαθμ ός ικανοποίησης ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά κατηγορία εξυπηρέτησηςΒαθμ ός ικανοποίησης ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά κατηγορία εξυπηρέτησης
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6. Χαρτοφυλάκιο τουριστικών 
προϊόντων Περιφέρειας Κρήτης
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6.1 Ήλιος & Θάλασσα
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Ήλιος & Θάλασσα

Τουριστικό προϊόν

Κρήτη: Ένας μοναδικός προορισμός με 
1.065 χλμ παραλίες και 106 γαλάζιες 

σημαίες

Χαν ιά 
29

Ρέθυμνο 
1 6

Ηράκλει
ο  1 7

Λασίθι 
44

Γαλάζιες Σημ αίες στις παραλίες 
της Κρήτης

Παραλίες Χανιά: Φαλάσαρνα, Καστέλι, Πλατανιάς, Σταλός, Χρυσή Ακτή, Αγία Μαρίνα, Χαλίκια, 
Μαράθι, Άγ. Ονούφριος, Καλαθάς, Άγιοι Απόστολοι, Μαϊστράλι, Αλμυρίδα, Κυ ανή.
Ρέθυμνο: Μυ σσίρια, Αδελιανός Κάμπος, Πλατανιάς,, Πλακιάς, Αγ. Γαλήνη, Σκαλέτα, 
Ροδάκινο, Μπαλί Λιβάδι, Πάνορμο.
Ηράκλειο: Αμμουδάρα, Φόβελε, Αγ. Γεώργιος, Κοκκίνη Χάνι, Αγία Πελαγία, Δράπανος, 
Καστρί, Μάταλα, Ανισσαράς, Ποταμός.
Λασίθι: Πόρος, Χιόνα, Πλάκα, Ελούντα, Αμμούδι, Βού λισμα, Βάι/Φοινικόδασος, 
Καραβοστάσι, Μακρύγιαλος, Καθαράδες, Αλμυρός, Κάτω Ζάκρος, Κου τσουνάρι, Σπηλιάδα. 

Ημερήσιες 
Κρουαζιέρες

• Ημερήσιες κρουαζιέρες στα νησάκια γύρωαπό την Κρήτη (Σπιναλόγκα, Χρυσή, Ντία, 
Κου φονήσι, Γαύδος, Γραμβούσα, Διόνυσοι)

• Ημερήσιες Κρου αζιέρες σε διάσημες απομακρυσμένες παραλίες του νησιού (Μπάλου, 
Πρέβελη, ορεινών Σφακίων κλπ)

• Ημερήσια Ταξίδια για ψάρεμα

• Ιδιωτικές κρου αζιέρες με βάση τις προτιμήσεις του επισκέπτη

• Η ακτογραμμή της Κρήτης έχει μήκος 1.065 χλμ, με 
πολλές φιλόξενες & πλήρως οργανωμένες παραλίες 
(βόρειες ακτές), αλλά και περιοχές απομονωμένες, 
γραφικές και παρθένες (κυρίως στις νότιες ακτές).

• Από τις 395 ελληνικές ακτές που βραβεύθηκαν με τη 
Γαλάζια Σημαία το 2015, οι 106 βρίσκονται στην 
Κρήτη.
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Ήλιος & Θάλασσα

Τουριστικό προϊόν

Η Κρήτη διαθέτει πολλά μέρη που προσφέρονται 
για ποικίλες θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς 

και ζωντανή νυχτερινή ζωή

Θαλάσσιες 
Δραστηριότητες

• Surfing: Περιοχές όπως ο Kου ρεμένος, παραλία στην οποία υ πάρχει οργανωμένο 
κλαμπ για surfers με καθηγητές και ναυαγοσώστες, αλλά και το Ελαφονήσι είναι 
ιδανικές για τους αρχάριους λάτρεις του  αθλήματος, αλλά και για άλλους πιο 
προχωρημένους. Άλλες περιοχές που προσφέρονται για surfing είναι η Αμμουδάρα, η 
Αγία Μαρίνα στα Χανιά και ο Πλακιάς στο Ρέθυ μνο, αλλά και περιοχές νότια του 
Λασιθίου, στην Ιεράπετρα και κοντά σε αυτή. 

• Θαλάσσιο Καγιάκ: Μοναδικές διαδρομές στα βόρεια ή στα νότια παράλια, 
προσέγγιση ανεξερεύνητων κόλπων και μοναδική άσκηση μέσα στη θάλασσα είναι 
μερικές από τις δυ νατότητες που προσφέρονται στον επισκέπτη (Παλαιόχωρα-
Αρχαία Λισσός – Σού για, Αγία Ρού μελη – Λουτρό, Πλάκα –Σπιναλόγκα κλπ.).

• Καταδύσεις: Η Κρήτη διαθέτει αρκετά καταδυτικά κέντρα και κέντρα εκπαίδευσης. 
Οι επιτρεπόμενες περιοχές κατάδυσης είναι στο Ηράκλειο: κατά μήκος της ακτής του 
κόλπου  Φόδελεστο ακρωτήρι Χερσόνησος, βόρεια από τις Γού ρνες, στο ακρωτήρι  
Δακόρι, στο Λασίθι: κατά μήκος της ακτής σε απόσταση 500μ. ανατολικά από την 
Παναγιά, στο Ρέθυ μνο: κατά μήκος της ακτής Κοριάκου και στο δυ τικό μέρος του 
Πάνορμου , στα Χανιά: κατά μήκος της ακτής του κόλπου Μεγάλου Σφακού μέχρι τον 
κόλπο Αφράτων.

Νυχτερινή Ζωή -
Διασκέδαση

• Ου ζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες που συνήθως βρίσκονται ή έχουν θέα τη θάλασσα 

• Μου σικές σκηνές, discos, clubs, bars, νυχτερινά μαγαζιά με ζωντανή κρητική μουσική, 
στα όμορφα σοκάκια ή στο παραλιακό μέτωπο του  νησιού

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες όλων των ειδών της 
μου σικής και χορού

• Θερινοί κινηματογράφοι που  προβάλουν ταινίες κυρίως στα αγγλικά.

Στην Κρήτη υπάρχουν διάσπαρτες αρχαίες ημιβυθισμένες πολιτείες, όπως ο ρωμαϊκός οικισμός της Λεύκης, η 
αρχ αία Ίτανος, η αρχαία Ολούς, το ιερό της Βιένας, οι οποίες μπορούν να εξερευνηθούν με μάσκα
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Χώρες προέλευσης

* Σκανδιναβικές χώρες

Χώρα 
προέλευσης

*

Κρήτη 22,2% 1 5,3% 1 3,2% 1 1,9% 9,9% 3,8% 3,1% 1 ,8% -

Ελλάδα 1 5,6% 1 1,1% 7 ,4% 7 ,9% 1 1,9% 4,8% 2,7% 4,6% 3,5%

Κρατήσεις
• Η συ ντριπτική πλειοψηφία των τουριστών ήλιου και θάλασσας (92%) προβαίνουν σε προκρατήσεις πριν ταξιδέψουν 

στον προορισμός τους, ενώ το 62% προβαίνει σε κρατήσεις μέσω διαδικτύου.

• Από του ς επισκέπτες οι οποίοι κάνου ν 
προκρατήσεις 7-12 μήνες πριν, τα υ ψηλότερα 
ποσοστά εμφανίζουν οι Βέλγοι (26%) και οι 
Γερμανοί (17%).

• Στον αντίποδα υ ψηλότερα ποσοστά σε 
εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε κράτηση 
λιγότερο από έναν μήνα πριν, εμφανίζουν οι 
Ρώσοι με 7 0% και ακολουθούν οι Ιταλοί με 
52% και οι Σέρβοι με 48%.

• Το 68% των του ριστών κάνουν κράτηση 
διαμονής & μεταφοράς μαζί, εκ των οποίων 
το 7 0% προβαίνει σε κράτηση διαμονής -
μεταφοράς σε μορφή ‘πακέτου’ ("all-in-
package-price«).

μ έχρι 1 
μ ήνα 
π ριν
4 2%

2 -3
μ ήνες 
π ριν
2 8%

4 -6
μ ήνες 
π ριν
2 3%

7 -12
μ ήνες 
π ριν
7 %

προκρατήσεις 

Ήλιος & Θάλασσα

• Το 27 ,0% περίπου του συνόλου των τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα για τον ήλιο και τη θάλασσα 
επισκέπτονται την Κρήτη και από αυ τούς πρώτοι κατατάσσονται οι Γάλλοι (το 49,0% που επισκέπτονται την χώρα 
μας για τον ήλιο και τη θάλασσα πηγαίνουν στην Κρήτη) και ακολουθούν οι Σκανδιναβοί (41%), οι Γερμανοί (39%) 
και οι Ρώσοι (38%).

IPK International (2013)

Γερμανοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Σκανδιναβοί & 
Βρετανοί η πλειοψηφία των τουριστών ήλιου & 

θάλασσας στην Κρήτη

Κράτ ηση διαμονής & 
μετ αφοράς σε μορφή 

«πακέτου»;

Κράτ ηση διαμονής 
& μετ αφοράς;
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Πληροφόρηση 

Μέσο
πληροφόρησης

*

Διαδίκτυο 7 8% 83% 7 2% 91 % 93% 91 % 7 1% 89% 41 %

Ταξιδιωτικό
Γραφείο

50% 83% 55% 43% 32% 35% 44% 35% 62%

Κατάλογος 
ταξιδιωτικού
πρακτορείου

1 8% 1 7% 9% 1 3% 1 2% 6% 1 2% 1 0% 5%

Ταξιδιωτικός 
οδηγός / βιβλίο

20% 1 0% 1 0% 5% 1 4% 8% 4% 1 6% 2%

Φίλοι / συγγενείς 1 8% 31 % 1 2% 1 1% 1 4% 1 3% 3% 20% 23%

* Σκανδιναβικές χώρες

• Το διαδίκτυ ο αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης για του ς Βρετανούς τουρίστες (93%), τους Ολλανδού ς και τους 
Σκανδιναβού ς (91%), ενώ είναι συγκριτικά λιγότερο διαδεδομένο για τους τουρίστες από τη Σερβία (42%), οι οποίοι 
επιλέγουν κυρίως τα ταξιδιωτικά γραφεία ως μέσο πληροφόρησης για τον προορισμό του ς (62%).

• Ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληροφόρησης των τουριστών για τον προορισμό είναι το διαδίκτυο, με ποσοστό το 
οποίο αγγίζει 78% και ακολουθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία με 53% και οι φίλοι / συγγενείς 18%.

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

Το διαδίκτυο το κύριο μέσο πληροφόρησης των 
τουριστών
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• Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι για τους τουρίστες ήλιου και θάλασσας ανέρχεται στα 1.057€ περίπου. Τις 
υ ψηλότερες δαπάνες καταγράφουν οι επισκέπτες από τη Ρωσία, με κατά μέσο όρο 1 .368 €, το Βέλγιο με 1.299 € και 
τη Γερμανία με 1.204 €. Στον αντίποδα κινούνται οι Σέρβοι (521 €) και οι Ιταλοί (742 €).

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 99€ περίπου. Ξεχωρίζουν οι του ρίστες από τις σκανδιναβικές 
χώρες με 118 € και οι Γάλλοι με 113 €, ενώ κάτω των 90 € ξοδεύ ουν οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί και οι Ιταλοί, ενώ μόνο 49 
€ ξοδεύ ου ν ανά διανυκτέρευση οι του ρίστες από τη Σερβία.

202

Δαπάνες* – Διάρκεια ταξιδιού 

Χώρα 
προέλευσης

*

Μέση δαπάνη ανά 
ταξίδι (€)

1 .204 1 .368 1 .004 1 .167 1 .015 1 .091 1 .299 7 42 521

Μέση δαπάνη ανά 
διανυ κτέρευση (€)

1 01 1 08 1 13 1 18 1 00 84 89 82 49

Μέση διάρκεια 1 2 1 3 9 1 0 1 0 1 3 1 5 9 1 1

Άνωτων 4 ημερών 98% 99% 94% 97 % 94% 1 00% 91 % 81 % 99%

1  – 3 ημέρες 2% 1 % 6% 3% 6% - 9% 1 9% 1 %

* Σκανδιναβικές χώρες

• Η μέση διάρκεια ταξιδιού είναι 10,7 ημέρες, με το 95% των τουριστών ήλιου και θάλασσας να διαμένουν για 
του λάχιστον 4 ημέρες.

• Κατά μέσο όρο, οι επισκέπτες από το Βέλγιο διαμένουν για 1 5 ημέρες, ενώ από 1 3 ημέρες διαμένουν οι του ρίστες από 
τη Ρωσία και την Ολλανδία.

• Τη μικρότερη διάρκεια ταξιδιού εμφανίζουν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, με 9 ημέρες, ενώ υ ψηλό σχετικά ποσοστό των 
Ιταλών του ριστών (19%), εμφανίζει πολύ μικρή διάρκεια διαμονής (από 1 έως 3  ημέρες).

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

99€ η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση 
(Σκανδιναβοί 118 € - Σέρβοι 49€)

10,7 ημέρες η μέση διάρκεια διαμονής

* Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για το ξενοδοχείο και τη μεταφορά
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• Τα υ ψηλότερα ποσοστά γυναικών μεταξύ 
των του ριστών ήλιου και θάλασσας 
εμφανίζου ν η Γερμανία (62%), η Ρωσία 
(60%) και η Σερβία (58%).

• Πλειοψηφία ανδρών εμφανίζουν οι 
επισκέπτες από την Ολλανδία με 58% και το 
Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ην. Βασίλειο με 
51 %.

• Η μέση ηλικία των τουριστών 
ανέρχεται σε 43,8 έτη, με τις μικρότερες 
ηλικίες να εμφανίζονται μεταξύ των 
του ριστών από το Βέλγιο και τη Γερμανία 
και τις υ ψηλότερες από τις σκανδιναβικές 
χώρες και τη Σερβία.

203

Φύλο & Ηλικίες

Μ.Ο. 
Ά νδρες

45%

Μ.Ο. 
Γυναίκες

55%

Κατ ανομή τουριστών ανά φύλο

Α πό μ έσα προς τα έξω

• Γερμ ανία
• Ρωσία
• Γαλλία
• Σκανδιναβικές χώρες
• Ην. Βασίλειο
• Ολλανδία
• Βέλγιο
• Ιτ αλία
• Σερβία

1 1% 1 9% 23% 20% 22% 6%

1 5 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

Ηλικίες

Χώρα 
προέλευσης

*

Μέση ηλικία 45,8 50,8 47 ,8 52,8 46,8 49,8 44,8 48,8 51 ,8

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

43% των τουριστών ηλικίας 35-54 ετών 
(μέση ηλικία 43,8 έτη)

Σκανδιναβοί & Σέρβοι οι του ρίστες μεγαλύτερης ηλικίας 

* Σκανδιναβικές χώρες
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• Η πλειοψηφία των επισκεπτών ήλιου και θάλασσας είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου  (54%) και υψηλού 
εισοδήματος (51%). 

• Η πλειοψηφία των Βέλγων (83%) και των Ολλανδών (60%) τουριστών είναι  μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου .

• Στο ανώτερο κλιμάκιο οικογενειακού εισοδήματος ανήκει η πλειοψηφία των Γάλλων (67%), Βρετανών (61%) & 
Σκανδιναβών (60%) τουριστών, ενώ μεσαίου εισοδήματος (ανώτερου και κατώτερου) είναι η πλειοψηφία των Ιταλών 
(58%) και των Σέρβων (49%) τουριστών.

• Οι Γερμανοί εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (11%) στην κατηγορία χαμηλού εισοδήματος. 

204

Εισόδημα – Επίπεδο Εκπαίδευσης

ανώτ ερο
51%

ανώτ ερο -
μ εσαίο

25%

κατ ώτερο 
μ εσαίο

10%

κατ ώτερο
4%

Ά λλο
10%

Α πό μ έσα προς τα έξω

• Γερμ ανία
• Ρωσία
• Γαλλία
• Σκανδιναβικές χώρες
• Ην. Βασίλειο
• Ολλανδία
• Βέλγιο
• Ιτ αλία
• Σερβία

υψηλό
54% μ εσαίο

37 %

χ αμηλό
9 %

Οικογενειακό Εισόδημα Επίπεδο εκπαίδευσης 

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

54% των τουριστών υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης
51% των τουριστών υψηλού οικογενειακού 

εισοδήματος
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Εισόδημα – Επίπεδο Εκπαίδευσης

51 %

53%

67 %

60%

61 %

36%

58%

37 %

35%

25%

23%

1 8%

1 6%

25%

24%

1 9%

37 %

38%

2%

6%

5%

1 4%

1 1 %

6%

1 8%

21 %

1 1 %

1 1 %

3%

4
%

4
%

2%

4
%

5
%

4
%

5
%

1 1 %

1 5%

6
%

6
%

1 %

30%

1
%

1 1 %

Γερμανία

Ρωσία

Γαλλία

Σκανδιναβικές 
χώρες

Ην. Βασίλειο

Ολλανδία

Βέλγιο

Ιταλία

Σερβία

αν ώτερο αν ώτερο - μεσαίο κ ατώτερο μεσαίο κ ατώτερο Άλ λο

Οικογενειακό εισόδημα ανά χώρα προέλευσης Επίπεδο Εκπαίδευσης ανά χώρα προέλευσης

Ήλιος & Θάλασσα

51 %

7 9%

49%

46%

44%

37 %

1 7 %

49%

47 %

28%

21 %

46%

46%

37 %

60%

83%

37 %

42%

21 %

1 %

5
%

8
%

1 9%

3%

1 3%

1 0%

Γερμανία

Ρωσία

Γαλλία

Σκανδιναβικές 
χώρες

Ην. Βασίλειο

Ολλανδία

Βέλγιο

Ιταλία

Σερβία

υ ψηλό μ εσαίο χ αμηλό

IPK International (2013)

Γάλλοι, Σκανδιναβοί & Βρετανοί υψηλού 
οικογενειακού εισοδήματος

Ρώσοι & Γερμανοί υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου
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• Η πλειοψηφία των επισκεπτών ήλιου και θάλασσας θεώρησαν ως σημαντικό στοιχείο των διακοπών του ς τη 
χαλάρωση (82%), την ηλιοθεραπεία (76%), την κολύμβηση (74%) και το φαγητό και το ποτό (56%).

• Οι αθλητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη προτίμησης, ενώ άνω του  60% 
προτίμηση στην επίσκεψη τοποθεσιών και τις εκδρομές εμφανίζουν οι Ρώσοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. 

• Η αίσθηση φιλοξενίας παρουσιάζει συγκριτικά υ ψηλά ποσοστά ανάμεσα στους Ιταλούς (46%) και τους Ολλανδού ς 
(40%), ενώ η εξερεύνηση του τοπίου και της φύ σης συγκεντρώνει πολύ υ ψηλά ποσοστά ανάμεσα στους Βέλγους 
(81 %), του ς Ιταλούς (79%) και του ς Γάλλους (70%).

• Παρά το κατά μέσο όρο υ ψηλό ποσοστό, δείχνουν χαμηλή προτίμηση στην κολύμβηση οι Γάλλοι (33%) και οι 
Ολλανδοί (55%).
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Τι ήταν σημαντικό...
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Σημαντ ικότερα στοιχεία των διακοπών των τουριστών ήλιου & θάλασσας

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

Χαλάρωση, ηλιοθεραπεία, κολύμβηση, φαγητό & 
ποτό, τα σημαντικότερα στοιχεία των διακοπών 

των τουριστών ήλιου & θάλασσας
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Προφίλ τουριστών ήλιου & θάλασσας ανά χώρα προέλευσης - Σύνοψη

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

Ηλικία 25-54 (64%)
25-34 (28%) &
35-54 (45%)

45-64 (54%) 45-64 (51%)
35-44 (29%) &

55-64 (31%)

Εισόδημα
Υψηλό (51%) & Μέσο 

π ρος υψηλό (25%)
Υψηλό (53%) & Μέσο 

π ρος υψηλό (23%)
Υψηλό (67%) Υψηλό (60%) Υψηλό (61%)

Επίπεδο Εκπαίδευσης Υψηλό (51%) Υψηλό (79%)
Υψηλό (49%) & 

Μέσο (46%)
Υψηλό (46%) & 

Μέσο (46%)
Υψηλό (44%) & Μέσο 

(37%)

Μέση δαπάνη
αν ά ταξίδι 

1 .204€ 1.368€ 1 .004€ 1 .167€ 1 .015 €

Μέση δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση

1 01 € 1 08€ 113€ 118€ 1 00 €

Μέση διάρκεια 
παραμονής

11 ,9 ημέρες 12,7 ημέρες 8 ,9 ημέρες 9 ,9 ημέρες 1 0,2 ημέρες

Κύ ριο μέσο 
πληροφόρησης

In ternet(78%) &
Ταξ. Γραφεία (50%) 

In ternet(83%) &
Ταξ. Γραφεία (82%) 

In ternet(72%) &
Ταξ. Γραφεία (55%) 

In ternet(91%) In ternet(93%)

Έγ καιρη κράτηση 97 % 9 0% 9 4% 9 5% 9 8%

on line κράτηση 5 6% 67 % 53% 8 5% 8 4%

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς

8 0% 5 6% 7 0% 6 9% 7 7 %

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς σε 

"a ll-in-package-price"

5 6% 35% 57 % 6 0% 47 %

Γερμανοί Ρώσοι Γάλλοι Σκαν διναβοί Βρετ ανοί
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Προφίλ τουριστών ήλιου & θάλασσας ανά χώρα προέλευσης - Σύνοψη

Ήλιος & Θάλασσα

IPK International (2013)

Ηλικία
45-54 (23%)

& 55-64 (41%)
45-54 (38%)

& 55-64 (23%)
25-34 (33%) & 35-44

(24%)
15-24 (22%) & 35-

4 4(26%)

Εισόδημα
Υψηλό (36%) & Μέσο 

π ρος υψηλό (24%)
Υψηλό (58%)

Υψηλό & μέσο προς 
υψηλό (74%)

Υψηλό & μέσο προς 
υψηλό (73%)

Επίπεδο Εκπαίδευσης Μέσο (60%) Μέσο (83%)
Υψηλό (49%) & 

Μέσο (37%)
Υψηλό (47%) & 

Μέσο (42%)

Μέση δαπάνη
αν ά ταξίδι 

1 .091€ 1 .299€ 7 42€ 521 €

Μέση δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση

8 4 € 8 9 € 8 2 € 49€

Μέση διάρκεια
παραμονής

13 ημέρες 14,6 ημέρες 9 ,1 ημέρες 1 0,7 ημέρες

Κύ ριο μέσο 
πληροφόρησης

In ternet(91%)
In ternet(71%) &

Ταξ. Γραφεία (44%)
In ternet(89%)

Ταξ. Γραφεία (62%) &
In ternet(41%)

Έγ καιρη κράτηση 9 9% 9 5% 9 8% 5 6%

on line κράτηση 7 4% 6 0% 7 8% 1 0%

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς

8 5% 6 1% 7 4% 31%

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς σε 

"a ll-in-package-price"

6 1% 3 6% 25% 15%

Ολλαν δοί Βέλγ οι Ιτ αλοί Σέρβοι
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Τουριστικό προϊόν

Αρχαιολογικοί
Χώροι

Η Κρήτη έχει τεράστια ιστορική και πολιτισμική σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο 
νησί αναπτύχθηκε ο θεωρού μενος ως πρώτος πολιτισμός επί σημερινού ευρωπαϊκού 
εδάφου ς, ο Μινωικός πολιτισμός (2800 π.Χ. – 1 400 π.Χ.). 

Διαθέτει περίπου 60 αρχαιολογικούς χώρους, διαφόρων ιστορικών περιόδων και 
πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στο νησί, οι οποίοι συ νδράμουν ου σιαστικά στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής μέσω του  τουρισμού που προσελκύουν (Κνωσσός, Φαιστός, 
Σπιναλόγκα, Γόρτυνα, Σπήλαιο Ψυ χρού - Δικταίο άντρο,  Φρούριο Κού λε, Ανάκτορο 
Μαλλίων, Τύλισσος,  Ανάκτορο Ζάκρου , κλπ.). 

Μουσεία Στην Κρήτη απαντώνται περίπου 50 μουσεία διαφόρων θεμάτων & αντικειμένων, μέσα 
από τα οποία αναδεικνύεται η ιστορία και ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού:

• Ιστορικά & αρχαιολογικά μουσεία & συλλογές: Αρχαιολογικά Μου σεία Ηρακλείου, 
Χανίων, Ρεθύμνου, Σητείας, Κισάμου και Αρχανών, Ιστορικό Μου σείο Κρήτης, Ιστορικό 
Αρχείο Κρήτης, Βυ ζαντινά Μου σεία Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, αρχαιολογικές 
συ λλογές στην Ιεράπετρα, στο Μύ ρτος και στο Γάζι Ηρακλείου, κλπ. 

• Λαογραφικά και εθνολογικά μουσεία: Μου σείο Κρητικής Εθνολογίας και Παράδοσης 
στου ς Βώρου ς, Ιστορικό και Λαογραφικό Μου σείο Ρεθύ μνου, Μου σείο Λυχνοστάτης στη 
Χερσόνησο, Μου σείο Αγροτικής Ιστορίας στον Αρόλιθο, Λαογραφικό Μου σείο Σητείας 
κλπ.)

• Μου σεία και συλλογές που αναδεικνύουν τη ζωή και το έργο μεγάλων Κρητών
συ γγραφέων, καλλιτεχνών και πολιτικών: Ελευθέριος Βενιζέλος, Νίκος Καζαντζάκης, 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Νίκος Ξυλούρης κλπ. 

• Μου σεία & Επισκέψιμοι χώροι που  έχουν σχέση με τη φύ ση και τις επιστήμες: Μου σείο 
Φυ σικής Ιστορίας, Ενυδρείο Κρήτης στις Γού ρνες, Μουσείο Κρητικών Βοτάνων, Μου σείο 
Αλιείας στο Κολυ μβάρι, Γεωλογικό Μου σείο Ζαρού , Μου σείο Χημείας στα Χανιά κλπ.

Κρήτη: έν α ν ησί με τεράστια ιστορική και π ολιτισμική σημασία, με 
μ ον αδικούς αρχαιολογ ικούς χώρους, μνημεία & μ ουσεία και π λούσια 

θρησκευτική κληρονομιά 
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Τουριστικό προϊόν

Φρούρια –
Κάστρα

Μεγάλα Ενετικά φρού ρια δεσπόζου ν στις μεγάλες πόλεις και στις νευραλγικές θέσεις του  
νησιού. Το εντυπωσιακότερο είναι το φρού ριο του  Κού λε στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ σε 
καλή κατάσταση σώζονται ακόμη το φρού ριο Ιντζεδίν που προστάτευε τον Κόλπο της 
Σού δας, το Φραγκοκάστελο, του  Φιρκά στο λιμάνι των Χανίων, της Καζάρμας στη Σητεία, 
του  Καλέ στην Ιεράπετρα, της Φορτέτσας στο Ρέθυ μνο και τα διάσημα φρού ρια στα νησιά 
της Σπιναλόγκας, της Γραμβούσας και της Σού δας. 
Παρά τις σημαντικές ελλείψεις συντήρησής τους, τα φρού ρια & κάστρα της Κρήτης 
αποτελού ν πόλο έλξης για του ς επισκέπτες και χρησιμοποιούνται συχνά και ως χώροι 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

H Κρήτη διαθέτει 99 επίσημα χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς:
«ΕΘΙΑ» Αρχάνες, Πρινιάς Αστερουσίων, Βάιον, Ανατολή, Κρίτσα, Κάτω Ζάκρος, Άγιος 
Αθανάσιος, Ομαλός, Αγία Ρού μελη, Κομιτάδες, Χώρα Σφακίων, Μύ λοι, Αρμένιοι, Μυ ρθιός, 
Τμήματα των ιστορικών κέντρων των πόλεων του  Ηρακλείου & Ρεθύμνου κλπ. 

Διατηρητέα
Κτίρια

Στην Κρήτη υ πάρχουν καταγεγραμμένα 529 διατηρητέα κτήρια, τα περισσότερα στις 
πόλεις των Χανίων και του Ηρακλείου, γεγονός άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία και την 
οικονομική τους ανάπτυξη, ενώ δεν λείπουν και χαρακτηρισμένα κτίσματα ή μνημεία από 
την ύ παιθρο (ανεμόμυλοι οροπεδίου  Λασιθίου). 

Αγροτικά 
Μνημεία

Στο εσωτερικό τμήμα του  νησιού και κυρίως στις ορεινές & ημιορεινές περιοχές υπάρχουν 
πολλά μνημεία της κρητικής αγροτικής υ παίθρου: Μητάτα (αποτελούσαν και συνεχίζουν να 
αποτελού ν τόπο προσωρινής διαμονής για τους κτηνοτρόφου ς), Φάμπρικες (παλιά 
ελαιοτριβεία, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται αλλά διατηρούν  αναλλοίωτη την 
αρχιτεκτονική τους αξία), Μύλοι, ανεμόμυλοι, χαρουπόμυλοι, Γεφύ ρια, Κρήνες  κά. 
Η συ γκεκριμένη κατηγορία μνημείων μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο για 
τη χάραξη θεματικών – πολιτιστικών διαδρομών.
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Τουριστικό προϊόν

Εκκλησίες –
Μοναστήρια

Η ιστορία της Κρήτης είναι ήδη από την αρχαιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τη θρησκευτική 
ζωή. Βασικές εκφράσεις της αποτελούν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες που  κοσμούν 
σήμερα με την αρχιτεκτονική του ς και την ιστορική τους σημασία κάθε γωνιά της Κρήτης 
και αποτελού ν αναμφίβολα σημαντικά τουριστικά θέλγητρα.
Με βάση στοιχεία του ΕΟΤ, στην Κρήτη βρίσκονται 61 θρησκευτικά προσκυνήματα 
(Μονές Αρκαδίου, Αρετίου, Κρεμαστών, Αγίου Γεωργίου –Σεληνάρι, Βιδιανής, Εξακουστής, 
Κρεμαστών, Καψά, Πρέβελη κλπ).

Πολιτιστικές 
Διαδρομές

Πολιτιστικές διαδρομές και πολιτιστικά μονοπάτια έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα σημεία 
του  νησιού και λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την 
κοινωνική δομή, το φυ σικό περιβάλλον και τις συνήθειες του τόπου.: «οι Δρόμοι της 
Παραδοσιακής Υφαντικής» στο Νομό Ρεθύ μνου, «οι Δρόμοι του Κρασιού» στις Αρχάνες, οι 
πολιτιστικές διαδρομές του Ν. Ηρακλείου, και της Επαρχίας Σητείας, κ.α. 

Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις

Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνονται κάθε χρόνο (κυρίως κατά την θερινή 
περίοδο):
• Πολυ θεματικές εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, χώρος, εκθέσεις) στις οποίες συμμετέχουν 

ντόπιοι και ξένοι καλλιτέχνες 
• Θεματικά πανηγύρια & εκδηλώσεις βασισμένες στα τοπικά προϊόντα 
• Πανηγύρια με αφορμή θρησκευτικές εορτές 
• Καρναβάλι Ρεθύ μνου
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• Η Κρήτη αποτελεί ένα νησί με τεράστια ιστορική και πολιτισμική σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο 
νησί αναπτύχθηκε ο θεωρού μενος ως πρώτος πολιτισμός επί σημερινού ευρωπαϊκού εδάφου ς, ο Μινωικός 
πολιτισμός (2800 π.Χ. – 1400 π.Χ.).

• Φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

• Συ γκεκριμένα, στο νησί απαντώνται περίπου 50 μουσεία διαφόρων αντικειμένων, με τα περισσότερα στις 
Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ηρακλείου, και περίπου 60 αρχαιολογικοί χώροι, διαφόρων ιστορικών 
περιόδων και πολιτισμών.

• Ο γνωστότερος και κύριος επισκέψιμος χώρος είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού, 
σημαντικής πόλης κατά τη μινωική περίοδο, με συνεχή ζωή από τα νεολιθικά χρόνια 
έως τον 5ο αιώνα. Το ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί ίσως τον πιο διάσημο και 
σημαντικό αρχαιολογικό χώρος της Κρήτης, και από του ς σημαντικότερους στην Ελλάδα, 
ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης σημαντικού αριθμού τουριστών.

σημαντικότερα στην Ευρώπη. Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα 
από όλες τις περιόδου ς της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας, που καλύπτουν περίπου 5.500 
χρόνια, από τη νεολιθική εποχή μέχρι του ς ρωμαϊκούς χρόνους, αποτελεί, όμως, το κατεξοχήν μουσείο του  μινωικού
πολιτισμού.

• Επιπλέον, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες φιλοξενούνται σημαντικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα, από όλες τις 
ιστορικές περιόδου ς και πολιτισμούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο νησί.

213

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία

• Η Φαιστός αποτελεί την δεύ τερη σημαντικότερη από αρχαιολογικής άποψης
μινωική πόλη, η οποία αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του  μινωικού 
πολιτισμού και τη σπουδαιότερη σε πλούτο και δύ ναμη πόλη της νότιας Κρήτης, με 
το ομώνυ μο ανάκτορο να αποτελεί σημαντικό πόλο επισκεπτών. 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι από τα πιο 
μεγάλα και αξιόλογα μουσεία στην Ελλάδα και ένα από τα
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Αρχαιολογικοί χώροι

• Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι συνδράμουν ουσιαστικά στην
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσωτου τουρισμού που προσελκύουν.

• Η ιστορία της Κρήτης εκτείνεται σε βάθος 8.000 χρόνων. Πρόκειται για ένα σταυ ροδρόμι πολιτισμών όπου έζησαν
και αναπτύχθηκαν γενιές Μινωιτών, Ελλήνων, Ρωμαίων, Βυζαντινών, Ενετών, Τού ρκων, Εβραίων, Αιγυπτίων. Εδώ
αναπτύχθηκε ο πρώτος Ευ ρωπαϊκός Πολιτισμός, ο Μινωικός, μεταξύ 2800 π.Χ. και 1400 π.Χ. Ακόμη και σήμερα τα
ανάκτορα της Κνωσού, της Φαιστού , των Μαλίων & της Ζάκρου αντανακλούν την λαμπρότητα του μινωικού
πολιτισμού, μέσα από τα αριστου ργήματα της αρχιτεκτονικής, της αγγειοπλαστικής, της αργυροχρυσοχοΐας και της
ζωγραφικής.

Π.Ε. ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ  

Υστερομινωϊκό

ν εκ ροταφείο Αρμένων

Μον αστηράκι 

Λάππα

Σύ βριτος

Σταυ ρωμένο 

Μι κ ρό Βαλανείο

Ελ εύθερνα 

Αξός

Αποδούλου

Ιδαί ον Άντρον

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κν ωσός 

Φ αι στός 

Γόρτυνα 

Τύ λ ισος

Αμ νισός 

Ν εκ ρόπολη στο Φουρνί Αρχανών 

Βασιλική Έπαυλη Αγίας Τριάδας 

Μι ν ωϊκή Έπαυλη των Κρίνων 

Μι ν ωϊκή Έπαυλη Βαθυπέτρου

Ν αός Ασκληπιού στο Λεβήνα

Μι ν ωική πόλη Κομμός 

Αν άκτορο Φαιστού 

Μάλ ι α 

Αρχ άνες 

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ζάκ ρος Παλ αίoκαστρο

Σπι ν αλόγκα Λατώ 

Κοι ν οτική Κρήνη 

Χου μεριάκου
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Κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι - Π.Ε. Χανίων

• Αρχαιολογικός χώρος Απτέρα. Η Απτέρα ήταν μία από τις σπου δαιότερες πόλεις -
κράτη της Κρήτης. Αναφέρεται ήδη στις πινακίδες της Γραμμικής Β γραφής (14ος -
13ος αι. π.Χ.) και εξακολου θεί να ζει μέχρι και τον 7 ο αιώνα μ.Χ., οπότε καταστρέφεται
από ισχυρό σεισμό σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Σαρακηνών.

• Οι γραπτές πηγές και τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ανασκαφικών ερευνών
δείχνουν ότι η περίοδος της μεγαλύτερης ακμής της πόλης ήταν οι πρώιμοι ελληνιστικοί
χρόνοι (τέλος 4ου - 3ος αι. π.Χ.), οπότε ισχυροποιήθηκε και οικονομικά και πολιτικά
και άρχισε να κόβει δικό της νόμισμα. Η περίοδος της ρωμαιοκρατίας, με την επιβολή
της "ρωμαϊκής ειρήνης", σήμανε τη συρρίκνωση της πόλης σε οικονομικοπολιτικό
επίπεδο αλλά συγχρόνως και την ανάπτυξή της στην αγροτική παραγωγή σύμφωνα με
το πρόγραμμα της ρωμαϊκής εξουσίας. Η κατοίκησή της συνεχίστηκε στα βυζαντινά
χρόνια χωρίς ιδιαίτερη ακμή.

• Αρχαία Κυδωνία (Πρωτομινωικός οικισμός Καστελλίου). Η σύγχρονη πόλη των
Χανίων βρίσκεται στη θέση μίας σημαντικής αρχαίας κρητικής πόλης, της Κυ δωνίας ή
ku-do-ni-ja των πινακίδων της Γραμμικής Β΄ γραφής. Η παράδοση αναφέρει ότι ήταν
μία από τρεις πόλεις που ίδρυσε ο βασιλιάς Μίνως στην Κρήτη.

• Ο οικισμός που ανασκάπτεται μέσα στην πόλη των Χανίων, με κέντρο του το λόφο
Καστέλλι, είναι ο σημαντικότερος του νομού. Μεγάλα σπίτια με καλοχτισμένα δωμάτια,
φροντισμένα δάπεδα με κυκλικά κοιλώματα - εστίες, τοίχοι επιχρισμένοι με βαθύ
κόκκινο κονίαμα, κανονικά θυ ρώματα και κεραμικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας
δείχνουν ότι πρόκειται για ένα σπου δαίο πρωτομινωικό κέντρο. Στον αρχαιολογικό
χώρο του Καστελλίου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της
προϊστορικής περιόδου στην Κρήτη, γίνονται από το 1966 μέχρι και σήμερα σωστικές
και συ στηματικές ανασκαφές.
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Κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι - Π.Ε. Ρεθύμνου

• Αξός. Στην περιοχή του σημερινού χωριού Αξός, βρίσκονταν η αρχαία πόλη Όαξος, μια
από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κρήτης που ήκμασε από την υστερομινωική
και γεωμετρική έως τη ρωμαϊκή και τα υστερότερα χρόνια. Η αρχαιολογική σκαπάνη
έχει φέρει στο φως πλούσια υπολείμματα της αρχαίας πόλης ανάμεσα στα οποία ο Ναός
της Αφροδίτης, το Πρυτανείο, τάφοι και ποικίλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα.
Εντυπωσιακό θα πρέπει να ήταν και το τείχος της ακρόπολης, τμήματα του οποίου είναι
ορατά ακόμα και σήμερα στην κορφή του λόφου .

• Τις ανασκαφές ξεκίνησε η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή το 1899 φέρνοντας στο φως
ποικίλα ευρήματα ανάμεσα στα οποία μινωικά όστρακα, λίθινα αγγεία, επιγραφές, και
πολλά ειδώλια που απεικονίζουν γυμνή γυναικεία μορφή που έχει ερμηνευθεί ως Θεά
της γονιμότητος. Εντοπίστηκαν επίσης υπολείμματα κτιρίων της κλασικής εποχής πάνω
στα οποία οικοδομήθηκαν υ στερότερα κτίρια, κυρίως βυζαντινές εκκλησίες.

• Η πόλη συνέχισε να ακμάζει, τόσο στη ρωμαϊκή, όσο και στη βυζαντινή εποχή κατά την
οποία μάλιστα ήταν έδρα επισκοπής και διέθετε πληθώρα εκκλησιών. Στη θέση Λιβάδα,
ΒΑ του χωριού έχουν έρθει στο φως υπολείμματα αρχαϊκής εγκατάστασης, γεγονός που
υ ποδηλώνει την έκταση της αρχαίας Αξού.

• Υστερομινωικό Νεκροταφείο Αρμένων. Χρονολογείται από τον 13ο - 12ο Αιώνα
π.Χ. και βρίσκεται νότια της πόλης του Ρεθύμνου και κοντά στο χωριό των Αρμένων, στη
θέση Πρινοκέφαλο, στην περιοχή Μοναχή Ελιά.

• Οι περισσότεροι από του ς 220 τάφους που βρέθηκαν είναι θαλαμωτοί που έχουν
λαξευτεί στον βράχο με προσανατολισμό ανατολή-δύση. Ένα σημαντικό στοιχείο της
ανακάλυψης ήταν το ότι οι περισσότεροι από τους τάφου ς βρέθηκαν ασύλητοι και
φυσικά περιείχαν πάρα πολλά και πλούσια ευρήματα: κεραμικά αγγεία, ειδώλια,
χάλκινα όπλα, ωραία κοσμήματα, πολλά εργαλεία κλπ. Πρόκειται μάλλον για
οικογενειακού ς τάφους, οι οποίες εντυπωσιάζουν με τον ωραιότατο και πλούσιο
διάκοσμό του ς με θέματα από τη φύση και τις θρησκευτικές τελετές. Τα περισσότερα
κινητά ευρήματα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μου σείο Ρεθύμνου.
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Κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι - Π.Ε. Ηρακλείου

• Κνωσσός. Αποτελεί τον πιο διάσημο αρχαιολογικό χώρο της Κρήτης και βρίσκεται στη
νοτιοανατολική πλευ ρά της πόλης του Ηρακλείου. Είναι το σημαντικότερο μινωικό
ανάκτορο, καθώς αποτελούσε την κατοικία του Βασιλιά Μίνωα, όπου εκεί άκμασε ο
Μινωικός πολιτισμός. Καταλαμβάνει έκταση 22.000 τ.μ. και αποτελείται από πολλά
κτίρια. Το μέγεθός του υποδηλώνει και την παντοδυναμία του μινωικού πολιτισμού.
Χαρακτηριστικά στοιχεία της μινωικής αρχιτεκτονικής αποτελεί η περίπλοκη διάταξη
των χώρων.

• Η πόλη της Κνωσού πρωτοκατοικήθηκε τη νεολιθική εποχή. Το πρώτο ανάκτορο
κτίστηκε γύρω στο 1900 π.Χ. και καταστράφηκε από σεισμό το 1700 π.Χ. Αμέσως
ξεκίνησαν οι εργασίες ανοικοδόμησης του δευτέρου και πιο εντυπωσιακού ανακτόρου.
Κι αυ τό όμως καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Η
περίοδος της μεγάλης ακμής του μινωικού πολιτισμού ήταν από το 1700 έως και το
1450 π.Χ. Σ΄ αυτή την περίοδο ανήκουν και τα ερείπια των περισσοτέρων
οικοδομημάτων του αρχαιολογικού χώρου.

• Φαιστός. Η Φαιστός αποτελεί την δεύτερη σημαντικότερη από αρχαιολογικής άποψης
μινωική πόλη, η οποία αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του μινωικού
πολιτισμού και τη σπου δαιότερη σε πλούτο και δύναμη πόλη της νότιας Κρήτης, με το
ομώνυ μο ανάκτορο να αποτελεί σημαντικό πόλο επισκεπτών.

• Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών, η Φαιστός κατοικείται από τη νεολιθική
περίοδο. Τη μινωική εποχή οικοδομείται οργανωμένη πόλη, η οποία γνώρισε εποχές
ακμής και παρακμής.

• Από τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Φαιστού ξεχωρίζουν το παλιό και το νέο
ανάκτορο, τα βασιλικά διαμερίσματα, οι αποθήκες, τα εργαστήρια κ.α.

• Ένα από τα πιο σημαντικά ευ ρήματα από τις ανασκαφές στην Φαιστό, είναι ο
περίφημος Δίσκος της Φαιστού. Ο Δίσκος της Φαιστού αποτελεί έναν από τους πιο
μεγάλους γρίφους στην ιστορία της αρχαιολογίας, μιας και η αποκρυπτογράφηση αυτών
που γράφει πάνω δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ούτε έχει γίνει γνωστός ο λόγος
κατασκευής του. Σήμερα φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μου σείου Ηρακλείου.
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Κυριότεροι αρχαιολογικοί χώροι - Π.Ε. Λασιθίου

• Σπιναλόγκα. Στη βόρεια είσοδο του κόλπου της Ελούντας, σε θέση κλειδί για τον
έλεγχο του φυσικού λιμανιού της, βρίσκεται η νησίδα της Σπιναλόγκας, με έκταση 85
στρέμματα και 53 μ. υψόμετρο. Το νησί οχυρώθηκε κατά την αρχαιότητα, το
πιθανότερο κατά την ελληνιστική περίοδο, με μεγάλο οχυ ρωματικό περίβολο. Πάνω
στα ερείπια αρχαίου κάστρου οι Βενετοί οικοδόμησαν ισχυρό φρούριο, που
σχεδιάστηκε σύμφωνα με την οχυρωματική πρακτική του προμαχωνικού συστήματος
από τον Genese Bressani και τον Latino Orsini. H πρώτη φάση οικοδόμησης του
φρου ρίου διήρκεσε από το 1579 και έως το 1586. Επισκευές και μετατροπές στο
φρού ριο έγιναν πριν και κατά τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου (1645-1669).

• Η Κρητική Πολιτεία, το 1903 θέσπισε την απομόνωση των λεπρών και αποφάσισε τη
δημιου ργία Λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα μίας
συντονισμένης βοήθειας στους πάσχοντες από τη νόσο του Χάνσεν. Το Λεπροκομείο
έκλεισε το 1957.

• Δικταίο Άντρο (Σπήλαιο Ψυχρού). Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια του
νησιού βρίσκεται σε υψόμετρο 1025 μ. στις βόρειες πλαγιές της οροσειράς της Δίκτης. Η
έρευνα απέδειξε ότι για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, από το 1800 περίπου π.Χ. ως
τον 7 ο αι. π.Χ., το σπήλαιο αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερου ς λατρευτικούς
χώρους της Κρήτης. Σταλακτίτες και σταλαγμίτες που έμοιαζαν με είδωλα έγιναν
αντικείμενα λατρείας.

• Στο Κατώτερο Σπήλαιο, το οποίο χωρίζεται σε πέντε μικρά και μεγαλύτερα
διαμερίσματα, αποκαλύ φθηκαν τα περισσότερα αφιερώματα: ειδώλια ζώων, χάλκινα
εργαλεία, μαχαίρια, βέλη, αναθηματικοί διπλοί πελέκεις, ξυράφια, λεπίδες,
σφραγιδόλιθοι, κοσμήματα, χάλκινα ειδώλια, που παριστάνουν άνδρες και γυναίκες σε
λατρευτικές στάσεις και χάλκινα πλακίδια.

• Το ιερό αυτό σπήλαιο ταυτίστηκε με το περίφημο Δικταίον Άντρον, το οποίο σύμφωνα
με την αρχαία παράδοση, είναι το σπήλαιο στο οποίο κατέφυγε η Ρέα για να γεννήσει το
Δία. Κατά μια άλλη παράδοση το Δικταίον Άντρον ήταν το μέρος όπου ο Δίας έφερε την
Ευ ρώπη, αφού την απήγαγε από τη Φοινίκη.
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Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων

• Από το 1 998 έως το 2014, διάστημα για το οποίο είναι διαθέσιμα στοιχεία επισκεπτών από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν 
καταγραφεί περίπου 22,5 εκ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Το 2014 σημειώθηκε
ρεκόρ επισκεπτών (1,57 εκ. επισκέπτες), με 20 χιλ. περίπου παραπάνω επισκέπτες από το 2013.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Π.Ε. Ηρακλείου συγκεντρώνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των 
επισκεπτών (59,8% το 2014) και ακολουθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της Π.Ε. Λασιθίου με 40% και της Π.Ε. 
Χανίων με 0,2% (επισημαίνεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι της Π.Ε. Χανίων καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 
Νοέμβριο του  2014, ενώ δεν καταγράφονται οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους του  Ρεθύμνου).

• Η εντυπωσιακή αύξηση της συμμετοχής των επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Π.Ε. Λασιθίου στο 
σύ νολο των επισκεπτών στην Κρήτη το 2014, σε σχέση με το 1998 (ήταν μόλις 9,5%), οφείλεται αφενός στο ότι η 
Σπιναλόγκα λειτούργησε πρώτη φορά το 2000, αφετέρου δε στην Π.Ε. Ηρακλείου μειώθηκαν κατά 28% οι 
επισκέπτες στον χώρο της Φαιστού, ενώ και το Φρού ριο Κού λε, παραμένει κλειστό λόγω εργασιών, από τον Απρίλιο 
του  2011.
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Επισκεψιμότητα σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων

• Δεσπόζουσα θέση κατέχει ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού με περίπου 10,9 εκ. επισκέπτες για όλη την 
περίοδο, παρά το γεγονός ότι το 2014 (670 χιλ. επισκέπτες) καταγράφηκε πτώση κατά περίπου 27 χιλ. 
επισκεπτών σε σχέση με το 2013, με τον μέσο όρο επισκεπτών της περιόδου 1998-2014 να 
διαμορφώνεται στις 641 χιλ. 

• Ακολου θεί ο χώρος της Σπιναλόγκα, όπου  το 2014 καταγράφηκαν 387 χιλ. επισκέψεις και συνολικά 3,9 εκ. 
επισκέπτες. Από το 2000 (70,2χιλ. επισκέπτες) και έως το 2010 (250 χιλ.) ο μέσος όρος επισκεπτών ήταν 
225 χιλ. Το 2011, όπου  η Σπιναλόγκα έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το τηλεοπτικό σήριαλ «Το Νησί», καταγράφηκε 
εντυπωσιακή αύξηση κατά 44% σε σχέση με το 2010 και ο μέσος όρος εισιτηρίων για τη περίοδο 2011-
2014 ανέβηκε στις 359 χιλ. επισκέπτες.

• Τέλος, το Ανάκτορο της Φαιστού για το 2014 με 105,6 χιλ. επισκέπτες, βρίσκεται στην τρίτη θέση με μέσο 
όρο επισκεπτών 119 χιλ., καταγράφοντας αύ ξηση 17 χιλ. επισκεπτών από το 2013.
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Εποχικότητα επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων

• Σύ μφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η Κρήτη το 2014 συγκέντρωσε περίπου 1.568 χιλ. επισκέπτες στους 17 επισκέψιμους 
αρχαιολογικούς χώρους, καταγράφοντας οριακή αύξηση 1,2%, έναντι αύ ξησης 21,9% στη χώρα. Η εποχικότητα που  
παρου σιάζεται στην επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, ακολουθεί την γενική τάση της χώρας 
με πολύ  πιο έντονη όμως εποχικότητα κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιος – Οκτώβριος). 

• Κατά τη θερινή περίοδο του  2014, οι επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρου ς της Κρήτης αποτέλεσαν το 97,5% 
περίπου του  συνόλου των επισκεπτών, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύ νολο της χώρας ανήλθε στο 88,6%. 
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Ιαν. Φεβ. Μαρ. Α πρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Α υγ. Σεπ. Οκτ . Ν οε. Δ εκ.

Κατανομή επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους ανά μήνα (2014)

Κρήτ η Ελλάδα
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Εποχικότητα επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων

• Ενδιαφέρον παρου σιάζει και η συμμετοχή της Κρήτης στο σύνολο των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρου ς στην 
Ελλάδα, όπου  αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η τάση που αναλύθηκε παραπάνω. Όπως παρατηρούμε 
κατά την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος – Μάρτιος) του 2014, η συμμετοχή της Κρήτης στο σύνολο των επισκεπτών 
σε αρχαιολογικούς χώρου ς, ανήλθε σε 3,5%, έναντι 17,3% για τη θερινή περίοδο (Απρίλιος – Οκτώβριος) και 15,8% 
για το σύ νολο του  έτους.
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Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιου ν. Ιου λ. Αυ γ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ.

Ποσοστό επισκέψεων αρχαιολογικών χώρων Κρήτης στο σύνολο της χώρας, 
ανά μήνα (2014)
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Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αγ ίας Τριάδας Τζαγκαρόλων

Βυ ζαντινό και Λαογραφικό 

Μου σείο Σπηλιάς 

Ν αυ τικό Μουσείο Κρήτης 

Aρχ αιολογικό Μουσείο Χανίων 

Βυ ζαντινή και Μεταβυζαντινή 

Συ λ λογή  (Μουσείο) Χανίων 

Σπί τι Ελευθερίου Βενιζέλου 

Πολ εμικό Μου σείο Χανίων 

Ιστορικό-Λαογραφικό Μου σείο 

Γαβαλοχωρίου

Μου σείο Χημείας 

Μου σειο Αν. Σκαλίδη

Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 

Λαογ ραφικό Μουσείο "Κρητικό 

Σπί τι" 

Μου σείο Σχολικής Ζωής 

Συ λ λογή Μονής Χρυσοπηγής

Τυ πογραφίας της εφημερίδας 

“Χαν ιώτικα Νέα” 

Αρχ αιολογικό Μουσείο 

Κι σσάμου

Εθν ι κής Αντίστασης 

Θαλ άσσιου Πλούτου & 

Αλ ιευτικής Παράδοσης 

Μον ής Γωνιάς 
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Μουσεία

• Ο πολιτισμός και η ιστορία της Κρήτης παρουσιάζονται στα πολυάριθμα αρχαιολογικά Μουσεία της. Τα εκθέματά
του ς περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας,
καλύπτοντας περίπου 5.500 χρόνια, από τη νεολιθική εποχή μέχρι του ς ρωμαϊκού ς χρόνου ς. Παράλληλα, υπάρχει
πλήθος Μουσείων που παρουσιάζουν τον πολιτισμό, την λαογραφία, τον θαλάσσιο πλούτο, θρησκευτικές συλλογές,
κέρινα ομοιώματα, σύγχρονη τέχνη, καθώς και μουσεία που αναδεικνύουν επιφανείς Κρητικούς.

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αρχ αιολογική Συλλογή 

Ιεράπετρας 

Μου σείο Ιεράς Μονής 

Τοπλ ού 

Αρχ αιολογικό Μουσείο 

Σητείας 

Αρχ αιολογικό Μουσείο 

Αγ ίου Νικολάου 

Αρχ αιολογική Συλλογή 

Ν εαπόλεως

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρχ αιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου 

Αρχ αιολογική Συλλογή Γορτύνας

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Αργ υράκειο Πολεμικό και 

Εθν ολ ογικό μουσείο 

Μου σείο "Νίκος Καζαντζάκης" Αρχ αιολογική Συλλογή Αρχανών 

Μου σείο Κρητικής Εθνολογίας Μου σείο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 

Εκ κ λησιαστικό και Λαογραφικό 

μ ου σείο Καλυβιανής

Δημοτικό Μουσείο Της Μάχης της 

Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης 

"Λυ χνοστάτης" Μουσείο 

Παραδοσιακής Ζωής και Λαϊκού 

Πολ ιτισμού Κρήτης 

Αγ ροτικό Μουσείο Πισκοπιανού

Μου σείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης

Ιστορικό και Λαογραφικό μουσείο 

Βι άννου 

Μου σείο Αγροτικής Ιστορίας και 

Λαϊ κής Τέχνης Αρολίθου

Μου σείο Αγίας Αικατερίνης 

Μου σείο Εικαστικών Τεχνών 

Π.Ε. ΡΕΘΥ ΜΝΟΥ  

Κέρι νων Ομοιωμάτων 

Ποταμιάνου 

Ιεράς Μονής 

Αρκ αδίου 

Ιεράς Μονής 

Πρέβελης 

Παλ αιοντολογικό 

Μου σείο Ρεθύμνου 

Στρατιωτικό Μουσείο 

Χρωμ οναστηρίου

Αρχ αιολογικό 

Μου σείο Ρεθύμνου 

Ιστορικό και 

Λαογ ραφικό Μουσείο 

(Ρεθύ μνης) 

Σύ γ χρονης Τέχνης 

Κρήτης 
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Κυριότερα Μουσεία - Π.Ε. Χανίων

• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Στεγάζεται στο καθολικό της ενετικής μονής του
Αγίου Φραγκίσκου και άρχισε να λειτουργεί ως Αρχαιολογικό Μου σείο το 1 963.

• Τα εκθέματά του δίνουν μία διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του Νομού
Χανίων από τη νεολιθική εποχή έως και τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Η έκθεση
χωρίζεται κατά πλάτος σε δύ ο μεγάλες ενότητες. Στο ανατολικό τμήμα εκτίθενται
ευ ρήματα της ύστερης νεολιθικής εποχής και της χαλκοκρατίας (μινωικοί χρόνοι). Στο
δυτικό τμήμα εκτίθενται αρχαιότητες της εποχής του σιδήρου (ιστορικοί χρόνοι). Τα
ευ ρήματα παρουσιάζονται κατά ανασκαφικά σύνολα και κατά θεματικές ενότητες. Στις
συλλογές περιλαμβάνονται μινωικά ευρήματα από την πόλη των Χανίων, προϊστορικά
ευ ρήματα από σπήλαια, μινωικά ευρήματα από διάφορες περιοχές του νομού,
ευ ρήματα από τάφους της γεωμετρικής περιόδου, ευρήματα των ιστορικών χρόνων από
την πόλη των Χανίων και από διάφορες άλλες πόλεις του νομού, νομίσματα, κοσμήματα
(προϊστορικών και ιστορικών χρόνων), γλυπτά, επιγραφές, στήλες, ψηφιδωτά.

• Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων. Το πλούσιο αρχαιολογικό υλικό,
το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις ανασκαφές που επί πολλά χρόνια διενεργεί η 13η
Εφορεία Βυ ζαντινών Αρχαιοτήτων στο νομό Χανίων, αλλά και από περισυλλογές και
δωρεές, αποτέλεσε μια Συλλογή στην οποία καταγράφεται με σαφήνεια η ιστορική
πορεία του δυτικότερου νομού της Κρήτης από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια έως και την
του ρκοκρατία. Αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτής της Συλλογής εκτίθενται στο ναό του
San Salvatore στα Χανιά.

• Τα εκθέματα είναι ομαδοποιημένα κατά είδος σε ενότητες: ψηφιδωτά, επιτύμβιες
επιγραφές, τοιχογραφίες, εικόνες, αρχιτεκτονικά γλυπτά, έργα κεραμικής και
μικροτεχνίας, νομίσματα.

• Τα έργα της κάθε ενότητας παρουσιάζονται σε χρονολογική διαδοχή. Χάρτες και
επεξηγηματικοί πίνακες κατατοπίζουν τον επισκέπτη σχετικά με την προέλευση των
εκθεμάτων και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους.
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Κυριότερα Μουσεία - Π.Ε. Ρεθύμνου

• Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Λειτου ργεί ως παράρτημα του Μουσείου
Φυ σικής Ιστορίας Γου λανδρή, και βρίσκεται στο Τέμενος του Μασταμπά.

• Στις προθήκες του βρίσκονται παλαιοντολογικά ευρήματα που ανήκουν στη συλλογή του
Δήμου Ρεθύμνου. Στην έκθεση του Μουσείου παρουσιάζονται απολιθώματα ασπόνδυλων,
προερχόμενα από τις υποθαλάσσιες περιοχές του Ρεθύμνου και της Κρήτης, τα οποία
χρονολογούνται από την Παλαιοζωική, την Μεσοζωική και την Καινοζωική περίοδο.
Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι και το υλικό των οστών ενδημικών ελεφάντων και των
πολύμορφων ελαφιών της Κρήτης, καθώς και των απολιθωμένων ενδημικών νάνων
ιπποπόταμων.

• Στην έκθεση παρουσιάζονται ευρήματα που αποτυπώνουν τη διαχρονική εξέλιξη της
γεωλογικής Ιστορίας της Κρήτης. Τα απολιθώματα θηλαστικών ζώων -όπως ελάφια,
ελέφαντες και ιπποπόταμοι που έζησαν πριν από δέκα χιλιάδες χρόνια- καθώς και τα
πετρώματα ηλικίας πάνω από 300 εκατομμυρίων χρόνων, αποτελούν αδιάσειστα πειστήρια
της ιστορίας.

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Στεγάζεται από το 1991 στο πενταγωνικό κτίριο,
το οποίο ορθώνεται μπροστά από την κύρια πύλη της Φορτέτζας.

• Τα εκθέματά του δίνουν μια διαχρονική εικόνα της πολιτισμικής ιστορίας του νομού
από τη νεολιθική εποχή έως τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας. Παρουσιάζονται κατά
χρονολογικές ενότητες και κατά ανασκαφικά σύνολα.

• Στις συλλογές περιλαμβάνονται ευρήματα από σπήλαια, οικισμού ς και νεκροταφεία
μινωικών χρόνων, καθώς και αντικείμενα γεωμετρικών, αρχαϊκών, κλασικών,
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων που βρέθηκαν στις ανασκαφές σημαντικών
αρχαίων πόλεων.

• Ιδιαίτερη είναι η συλλογή νομισμάτων ενώ εργαλεία, κοσμήματα, σκεύ η και διάφορα
αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
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Κυριότερα Μουσεία - Π.Ε. Ηρακλείου

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο
αξιόλογα μουσεία της Ελλάδας, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευ ρώπη. Τα
εκθέματά του περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδου ς της
κρητικής προϊστορίας και ιστορίας, που καλύπτουν περίπου 5.500 χρόνια, από τη
νεολιθική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους.

• Κυ ρίαρχη θέση, όμως, στις συλλογές του κατέχουν τα μοναδικά αριστουργήματα της
μινωικής τέχνης, την οποία μπορεί κανείς να θαυμάσει σε όλη της την εξέλιξη. Η
συλλογή με τις μινωικές αρχαιότητες είναι η σημαντικότερη στον κόσμο και το μουσείο
δίκαια θεωρείται το κατ'εξοχήν μουσείο του μινωικού πολιτισμού.

• Στο ισόγειο του μουσείου υπάρχουν 13 αίθουσες ανοικτές στο κοινό, ενώ στον πρώτο
όροφο υπάρχουν τα κομμάτια από τις αυ θεντικές τοιχογραφίες από το Ανάκτορο της
Κνωσού. Όλα τα εκθέματα του Μουσείου Ηρακλείου προέρχονται αποκλειστικά από
αρχαιολογικούς χώρου ς της Κρήτης και η έκθεση τους έχει γίνει κατά χρονολογικές
περιόδου ς.

• Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών. Σε ένα αναπαλαιωμένο κτίριο των Άνω Αρχανών
βρίσκονται συγκεντρωμένα τα ευρήματα των ανασκαφών στην περιοχή των Αρχανών.

• Η αρχαιολογική συλλογή Αρχανών δημιου ργήθηκε το 1993 και περιλαμβάνει ευ ρήματα
από σημαντικούς αρχαίου ς θησαυρούς της μινωικής εποχής της περιοχής στις Αρχάνες.
Στη συλλογή κυριαρχούν ευ ρήματα από το μινωικό νεκροταφείο στο Φου ρνί και
ακολου θούν ευρήματα από το ναό ανθρωποθυσιών στην Ανεμόσπηλια και το ανάκτορο
στην Τουρκογειτονιά.

• Ίσως το πιο ενδιαφέρον έκθεμα είναι οι διάφορων τύ πων πήλινες σαρκοφάγοι, ακόμη
και μια παιδική και οι ταφικοί πίθοι, όπως βρέθηκαν με τα οστά των νεκρών στη
συνεσταλμένη στάση, όχι μόνο γιατί σχηματίζεται για πρώτη φορά σε κρητικό μουσείο
μια ιδέα της ταφής των νεκρών, αλλά και για τον τρόπο της υπόγειας έκθεσής τους.
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Κυριότερα Μουσεία - Π.Ε. Λασιθίου

• Ναός Παναγίας Κεράς Λασιθίου. Ο τρίκλιτος καμαροσκέπαστος με τρούλο ναός
της Παναγίας της Κεράς είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Αρχικά
κτίστηκε το κεντρικό κλίτος του ναού στον τύπο του μονόχωρου ναού με τρούλο, ενώ
μεταγενέστερα προστέθηκαν τα δύ ο πλευρικά κλίτη που είναι αφιερωμένα στην Αγία
Άννα το νότιο, και στον Άγιο Αντώνιο το βόρειο.

• Στο εσωτερικό όλες οι επιφάνειες του ναού έχουν διακοσμηθεί με αξιόλογες
τοιχογραφίες που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές. Στο κεντρικό κλίτος υπάρχουν δύ ο
στρώματα τοιχογραφικού διακόσμου. Το πρώτο σώζεται αποσπασματικά στην κόγχη
του ιερού και στα τύμπανα των τόξων που υποβαστάζουν τον τρούλο. Οι παραστάσεις
αυτές χαρακτηρίζονται από την γραμμική απόδοση των μορφών και χρονολογούνται
στα μέσα περίπου του 13ου αι.

• Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας άνοιξε τις πύλες
του για το κοινό το 1984, εκατό χρόνια μετά τις πρώτες επίσημες ανασκαφές στην
περιοχή από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Μεγαλύτερο και πλουσιότερο σύνολο
θεωρείται αυτό του ανακτόρου της Κάτω Ζάκρου με πολυάριθμα και σπου δαία
ευ ρήματα, ορισμένα από τα οποία αποτελούν αριστουργήματα της μινωικής τέχνης.

• Η περιήγηση αρχίζει από τον προθάλαμο, στο κέντρο του οποίου εκτίθεται το περίφημο
χρυ σελεφάντινο αγαλματίδιο από τη μινωική πόλη του Παλαιοκάστρου.

• Στη δεύτερη ενότητα εκτίθενται τα ευρήματα από το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου και
την περιοχή του: γιγάντια πιθάρια, πλήθος διακοσμημένων αγγείων και σκευ ών, ένας
πίθος με έγχρωμη διακόσμηση, κομψοτεχνήματα μικροτεχνίας. Η προθήκη 16
περιλαμβάνει ένα θαυμάσιο σύνολο πινακίδων της Γραμμικής Γραφής Α από το
αρχειοφυ λάκειο του ανακτόρου.

• Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται ευρήματα που προέρχονται κύ ριως, από ταφικά
σύ νολα της γεωμετρικής και αρχαϊκής Σητείας.
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Επισκεψιμότητα μουσείων

• Σύ μφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 1998-2014, οι επισκέπτες 
στα μου σεία της Κρήτης παρουσιάζουν σημαντική μείωση της τάξης του 33%, με τον μέσο όρο επισκεπτών 
να διαμορφώνεται στους 315 χιλ. επισκέπτες.

• Τα μου σεία της Π.Ε. Ηρακλείου συνεισφέρουν κατά 70% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Κρήτης το 2014, 
και ακολου θούν η Π.Ε. Χανίων και η Π.Ε. Λασιθίου (15,6 % και 11,6 % αντίστοιχα) και τέλος η Π.Ε. Ρεθύμνου 
συ μμετέχει με 5,9%. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Επισκεψιμότητα μουσείων

• Η επισκεψιμότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου διαμορφώνει ου σιαστικά τη συνολική επισκεψιμότητα
των μου σείων της Κρήτης. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας και της Ευρώπης, με συνολικά 
3 ,6 εκ. επισκέπτες το διάστημα 1998-2014 και ετήσιο μέσο όρο επισκεπτών 212 χιλ. Την περίοδο 1 998-2006 ο μέσος 
ετήσιος όρος επισκεπτών ανερχόταν στις 295 χιλ., ενώ το διάστημα 2007-2014 μειώθηκε σε 118 χιλ. επισκέπτες. Η 
σημαντική μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω εργασιών ανακαίνισης, από το 2007 ήταν ανοιχτή για το κοινό 
μόνο μια από τις συ νολικά 13 αίθουσες του μουσείου. Η επαναλειτουργία του  συνόλου των αιθουσών από τον Μάιο 
του  2014, αποτυπώνεται στην σημαντική αύξηση κατά 46,3% των επισκεπτών για το 2014 σε σχέση με το 2013. 

• Ακολου θούν για το 2014, το Αρχαιολογικό Μου σείο Χανίων (34 χιλ. Επισκέπτες), ο Ναός Παναγίας Κέρας Κρίτσα (27 
χιλ. επισκέπτες), και το Μου σείο Ρεθύμνου με 18 χιλ. επισκέπτες. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Εποχικότητα επισκεψιμότητας μουσείων

• Σύ μφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η Κρήτη το 2014 συγκέντρωσε περίπου 298 χιλ. επισκέπτες στα 10 επισκέψιμα μουσεία, 
όπου  τηρού νται στοιχεία, καταγράφοντας αύ ξηση 29,4% σε σχέση με το 2013, έναντι αύξησης 23% στο σύνολο της 
χώρας. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην Π.Ε. Ηρακλείου (46,3%), ενώ μείωση κατά 6% παρατηρείται στην 
Π.Ε. Ρεθύ μνου. 

• Κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιος- Οκτώβριος) του 2014, οι επισκέψεις στα Μου σεία της Κρήτης αποτέλεσαν το 
92,7% του συνόλου των επισκεπτών, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των μουσείων της χώρας ανήλθε στο 
7 7,6%.
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Ιαν. Φεβ. Μαρ. Α πρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Α υγ. Σεπ. Οκτ . Ν οε. Δ εκ.

Κατανομή επισκέψεων σε μουσεία ανά μήνα (2014)

Κρήτ η Ελλάδα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Εποχικότητα επισκεψιμότητας μουσείων

• Η  συ μμετοχή της Κρήτης στο σύνολο των επισκεπτών σε μουσεία της Ελλάδας, αυ ξάνεται σημαντικά κατά τη θερινή 
περίοδο, ακολου θώντας την εποχικότητα που  παρουσιάζεται και στην του ριστική κίνηση του  νησιού. Κατά την 
χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος – Μάρτιος) του 2014, η συμμετοχή της Κρήτης στο σύνολο των επισκεπτών σε 
μου σεία, ανήλθε σε 2,3%, έναντι 8,6% για τη θερινή περίοδο (Απρίλιος – Οκτώβριος) και 7,2% για το σύνολο του  
έτου ς.
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Ιαν. Φεβ. Μαρ. Α πρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Α υγ. Σεπ. Οκτ . Ν οε. Δ εκ.

Ποσοστ ό επισκέψεων μουσείων Κρήτης στο σύνολο της χώρας, ανά μήνα (2014)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Κυριότερα Φρούρια και Κάστρα - Π.Ε. Χανίων

• Τα τείχη των Χανίων & το Φρούριο Φιρκά. Τα Χανιά περιβάλλονταν από τείχη ήδη
από τα βυζαντινά χρόνια. Η Βυζαντινή οχύ ρωση της πόλης είχε ακανόνιστο περίγραμμα
και περιέβαλε τον λόφο του Καστελίου. Σήμερα σώζονται μικρά τμήματα των τειχών
γύ ρωαπό την παλιά πόλη.

• Στο πλαίσιο της οχύρωσης της πόλης οι Ενετοί έχτισαν στην βορειοδυτική άκρη του
λιμανιού το φρού ριο Revellino del Porto, που τελικά επικράτησε να αποκαλείται Φρού ριο
Φιρκά μέχρι και σήμερα, από την τουρκική του ονομασία που σημαίνει «στρατώνας».
Εδώ ήταν η έδρα του Στρατιωτικού Διοικητή της πόλης. Στο εσωτερικό του υπήρχαν
στρατώνες και αποθήκες πολεμικών υλικών, ενώστην βόρεια πλευ ρά του έξι συνεχόμενοι
θόλοι φιλοξενούσαν τις κανονιοθυρίδες (μία σεκάθε θόλο) που κάλυπταν όλο το λιμάνι.

• Φραγκοκάστελλο. Αυτό που σώζεται σήμερα από το κάστρο Φραγκοκάστελλο δεν απέχει
από την αρχική του μορφή του 1371 μ.Χ., αλλά στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος
ανακατασκευάστηκε τον 19ο μ.Χ. αιώνα.

• Το Φραγκοκάστελλο έχει χτιστεί σύμφωνα με τις αρχές της οχυ ρωματικής αρχιτεκτονικής
πριν την εμφάνιση της πυρίτιδας και την μετέπειτα επικράτηση του «προμαχωνικού
συστήματος». Δεν εκσυγχρονίστηκε ποτέ γιατί η περιοχή είχε δευτερεύ ουσα σημασία για
του ς Ενετούς.

• Αποτελείται από τέσσερις τετράγωνους πύργου ς οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με
ευ θύγραμμα κατακόρυ φα τείχη σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο κτίσμα, που καταλήγει σε
οδοντωτές πολεμίστρες. Μία είσοδος του φρου ρίου , μικρή τοξωτή, βρίσκεται ανατολικά
ενώ η κύρια είσοδος βρίσκεται στα νότια και κοσμείται από εντοιχισμένα γλυπτά οικόσημα
επιφανών οικογενειών. Ακριβώς από πάνω δεσπόζει ανάγλυ φο με τον φτερωτό λέοντα του
Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Δημοκρατίας της Βενετίας.
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Κυριότερα Φρούρια και Κάστρα - Π.Ε. Ρεθύμνου

• Φρούριο Μονοπάρι. Το φρού ριο ονομάστηκε Bonriparo (δηλ. ισχυρό φρού ριο), από
το οποίο πήρε το όνομα ο οικισμός Μονοπάρι. Το φρού ριο κτίστηκε κατά τη Βυζαντινή
Περίοδο (1 185), επί Κομνηνών, και ήταν γνωστό ως ο πύ ργος των Μελισσηνών.

• Αποτελείται από δύ ο ορόφου ς και διακρίνεται η βάση θόλου που στέγαζε το
οικοδόμημα στηρίζοντας ταράτσα με επάλξεις. Μεγάλο μέρος της οροφής πάντως έχει
καταρρεύ σει.

• Η τοιχοποιία του πύργου είναι ενδεικτική της µεσοβυζαντινής οχυρωτικής τέχνης, με
επάλληλες σειρές πλίνθων και εξωτερικό επίχρισµα, όπως φαίνεται καθαρά στην
ανατολική του πλευ ρά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό βυ ζαντινής τοιχοποιίας είναι η
πλινθοπερίκλειστητεχνική που παρατηρείται σε ολόκληρητην κατασκευή του πύργου.

• Στον περίβολο υπάρχουν και άλλοι πύργοι ενώ πάνω από την πύλη υπάρχει ένα
σύ μπλεγμα δύ ο πύργων.

• Φρούριο Φορτέτζα. Το βενετσιάνικο φρού ριο της Φορτέτζας είναι κτισμένο πάνω
στο λόφο του Παλαιοκάστρου , στα δυτικά της σημερινής πόλης. Στο λόφο αυτό υπήρχε
η ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Ρίθυμνας και το ιερό της Ροκκαίας Αρτέμιδος. Τα
λαξεύματα που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του λόφου, μαρτυ ρούν την ύπαρξη
της ακρόπολης πάνωστο βράχο. Ο οικισμός μάλλον βρισκόταν κοντά στο λιμάνι.

• Το φρού ριο της Φορτέτζας κατασκευάστηκε μεταξύ 1573-1580 από τους Βενετούς,
προκειμένου να προστατεύσει του ς κατοίκους από την Του ρκική απειλή. Έχει
αστερόμορφο σχήμα, τρεις πύλες και έξι προμαχώνες. Επιλέχθηκε ο λόφος
Παλαιόκαστρο, που έχει απέραντη θέα και από στεριά και από θάλασσα.Το συνολικό
μήκος του είναι 1307 μ. και περιλαμβάνει τέσσερις προμαχώνες και τρεις αιχμές.
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Κυριότερα Φρούρια και Κάστρα - Π.Ε. Ηρακλείου

• Κάστρο Κούλε. Το ενετικό φρού ριο Κούλε δεσπόζει στην είσοδο του ενετικού
λιμανιού στο Ηράκλειο. Οι Ενετοί το αποκαλούσαν "Φρού ριο στη Θάλασσα" (Castello a
Mare ή Rocca a Mare), αλλά σήμερα διατηρεί την τούρκικη ονομασία του, Κούλε από το
Su Kulesi. Είναι από τα πιο οικεία και αγαπημένα μνημεία της πόλης, σύμβολο του
Ηρακλείου.

• Η κατασκευ ή του Κούλε κράτησε μέχρι το 1540. Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος
σχεδόν 9 μέτρα, ενώ οι εσωτερικοί τοίχοι φτάνουν τα 3 μέτρα πάχος σε κάποια σημεία.
Ήδη από πολύ νωρίς παρουσιάστηκαν ζημιές στα θεμέλια του από τη θάλασσα, που
αντιμετωπίζονταν κατά καιρού ς. Επίσης το φρού ριο παρουσίασε πολλές οχυρωματικές
αδυναμίες, γεγονός που οφείλεται στο ότι χτίστηκε σε μεταβατική φάση, όταν η
αρχιτεκτονική των φρου ρίων πειραματιζόταν ακόμα με τις κατάλληλες λύσεις.

• Έως το 2011, το Κάστρο Κούλε ήταν επισκέψιμο και χρησιμοποιούνταν περιστασιακά
για καλλιτεχνικές εκθέσεις στου ς εσωτερικούς χώρους του ισογείου και θεατρικές ή
μουσικές παραστάσεις στον επάνω όροφο. Από τον Απρίλιο του 2011, στο κάστρο
εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης και είναι κλειστό για το κοινό.

• Κάστρο Νικηφόρου Φωκά. Το κάστρο του Τεμένους ή του Νικηφόρου Φωκά, όπως
ονομάστηκε στου ς νεώτερους χρόνους, είναι το πιο σημαντικό Βυ ζαντινό μνημείο στην
Κρήτη. Βρίσκεται σε ένα λόφο 16 χιλιόμετρα νοτιότερα από το Ηράκλειο κοντά στο
χωριό Προφήτης Ηλίας.

• Ιδρύ θηκε το 961 μ.Χ. από τον ίδιο τον Νικηφόρο Φωκά, όταν σαν "Αραβομάχος"
στρατηγός απελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες. Σκοπός του Φωκά ήταν να
μεταφέρει του ς χριστιανούς του Χάνδακα σε αυτό το σημείο, κάτι που τελικά στην
πράξη δεν έγινε καθώς το λιμάνι ήταν πιο σημαντικό για τους Κρητικούς.

• Πρόκειται για μια καστροπολιτεία που με οχυρωμένη ακρόπολη στο δυ τικό (και
ψηλότερο) ύψωμα, οχυ ρωματικό περίβολο, προτείχισμα, πύργους, οικοδομήματα,
εκκλησίες, δεξαμενές νερού και προστατευμένες πηγές. Η συνολική έκταση κάλυπτε
περίπου 600 στρέμματα.
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Κυριότερα Φρούρια και Κάστρα - Π.Ε. Λασιθίου

• Κάστρο Καλές. Ο Καλές της Ιεράπετρας κτίστηκε από τους Ενετού ς τον 13ο αιώνα, για
να προστατεύει τη πόλη και το λιμάνι της.

• Σύμφωνα με μία εκδοχή το κάστρο κτίστηκε το 1212 από το Γενοβέζο πειρατή Ενρίκο
Πεσκατόρε που αμέσως μετά το πούλησε στους Ενετούς.

• Το 1 508 καταστράφηκε από σεισμό. Οι ζημιές που σημειώθηκαν τότε δεν
αποκαταστάθηκαν πλήρως ίσως λόγω της έκτασής τους. Το κάστρο ενισχύθηκε
αργότερα, το 1 626, από τον Φραντζέσκο Μοροζίνι.

• Όταν η Ιεράπετρα έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1647, το κάστρο επιδιορθώθηκε.
Από αυ τή την περίοδο κρατάει και το όνομα της «Καλές». Οι Τού ρκοι έκτισαν και
μεγαλύτερο κάστρο στην Ιεράπετρα, καθώς και τείχη που περιέβαλλαν την πόλη που
γκρεμίστηκαν από του ς ενθουσιώδεις κατοίκου ς μετά την απελευθέρωση από τους
Τού ρκου ς. Από το κάστρο αυ τό ελάχιστα ίχνη σώζονται σήμερα.

• Φρούριο Καζάρμα. Το Φρού ριο Καζάρμα στη Σητεία δεσπόζει ψηλά πάνω από την
πόλη και είναι ορατό από την παραλία. Χτίστηκε το 13ο αιώνα από τους Ενετούς.
Σύμφωνα με ενετικά σχέδια της εποχής, η Σητεία περιβαλλόταν τότε από τείχος, που
εκτεινόταν από το νότιο τμήμα της πόλης και τις Ρωμαικές δεξαμενές, ως το πάνω
μέρος του φρουρίου Καζάρμα που βρίσκεται στα δυτικά της πόλης. Αυτό το τμήμα
αποτελού σετο Καστέλλο της Σητείας και είχε τριγωνική μορφή.

• Το φρού ριο Καζάρμα ουσιαστικά αποτέλεσε το κύ ριο
αμυντικό κάστρο της πόλης, ωστόσο υπέστη πολλές
ζημιές από τις συχνές ληστρικές επιδρομές πειρατών
και κατακτητών.
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Παραδοσιακοί Οικισμοί & Διατηρητέα Κτίρια
• Οι παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα αποτελούν ολοκληρωμένο μέρος της ελληνικής 

λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν τα βασικά στοιχεία της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας της 
Ελλάδας, αποτελώντας παράλληλα εντυπωσιακά αξιοθέατα. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία 
της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αναδεικνύεται στους περισσότερους από 893
διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς και τα χιλιάδες διατηρητέα κτήρια. 

• H Κρήτη, σύμφωνα με την επίσημη βάση δεδομένων του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαθέτει 99 επίσημα 
χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς (ποσοστό 11,1% πανελληνίως). Η 
συ ντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται στην Π.Ε. Ρεθύμνου με 68 παραδοσιακούς 
οικισμούς (ποσοστό 68,7% επί του συνόλου της Κρήτης, ενώ βρίσκεται στην τέταρτη θέση 
πανελλαδικά) και ακολουθεί η Π.Ε. Λασιθίου με 15 (ποσοστό 1 5,1%).

• Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τον πρότυπο ορεινό παραδοσιακό οικισμό της 
Μηλιάς, ο οποίος αν και δεν είναι επίσημα χαρακτηρισμένος, βρέθηκε στην 12η θέση 
στους καλύτερου κρυφούς προορισμούς πανευρωπαϊκά για το 2014, σύμφωνα 
με την έκδοση που  κυκλοφόρησε ο πλέον διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet.
Δημιουργήθηκε πριν από 21 χρόνια, στην επαρχία Κισσάμου και είναι χτισμένη στην 
πλαγιά του βου νού όπου  σχηματίζεται μια μικρή κοιλάδα και περιτριγυρισμένη από ένα 
μοναδικού  κάλλους φυσικό περιβάλλον. 

• Σε ότι αφορά τα διατηρητέα κτίρια, σύμφωνα με την ίδια βάση δεδομένων, στην 
Κρήτη υ πάρχουν καταγεγραμμένα 529, με την πλειοψηφία αυτών να βρίσκεται 
στην Π.Ε. Χανίων (190, ποσοστό 35,9% επί του  συνόλου της Κρήτης), ενώ 
ακολου θού ν η Π.Ε. Ηρακλείου και η Π.Ε. Λασιθίου με 136 (ποσοστό 25,7% και 
1 33, ποσοστό 25,1% αντίστοιχα). 
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

• Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνονται κάθε χρόνο οι περισσότερες εκ των 
οποίων πραγματοποιούνται κατά την θερινή περίοδο. Κατά κανόνα πρόκειται για 
πολυθεματικές εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, χώρος, εκθέσεις) στις οποίες συμμετέχουν 
ντόπιοι και ξένοι καλλιτέχνες και συνήθως διαρκούν περισσότερες μέρες ή εβδομάδες. 

• Στην κατηγορία αυ τή ανήκουν τα Κύρβεια (Δήμος Ιεράπετρας), τα Κορνάρεια (Δήμος 
Σητείας), τα Υιακύνθεια (Δήμος Ανωγείων), το φεστιβάλ Ηράκλειο-Καλοκαίρι (Δήμος 
Ηρακλείου) και το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ του Ρεθύμνου (Δήμος Ρεθύμνου).
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις εκδηλώσεις με αφορμή κυρίως ιστορικές 
επετείους, με κυριότερες αυτές σε όλο το νησί για τη Μάχη της Κρήτης.

• Σημαντικές είναι και οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κρήτη με 
αφορμή το καρναβάλι, σχεδόν σε ολόκληρο το νησί. Εξέχουσα θέση, όχι 
μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την χώρα, καταλαμβάνει το καρναβάλι 
του Ρεθύμνου, που φέτος έκλεισε έναν αιώνα Το 2015 φιλοξένησε πάνω 
από 100.000 επισκέπτες, συμβάλλοντας έτσι στην προσέλκυση 
επισκεπτών κατά τη χειμερινή περίοδο.

• Σε πολλά χωριά της Κρήτης, κυρίως κατά την θερινή περίοδο, με πρωτοβου λία 
των πολιτιστικών συλλόγων, των Δήμων ή μεμονωμένα εξακολουθούν να 
διοργανώνονται πανηγύρια τα οποία συμβάλουν στη διατήρηση των εθίμων και των 
παραδόσεων του  νησιού. Συ γκεκριμένα, διοργανώνονται θεματικά πανηγύρια & 
εκδηλώσεις βασισμένες στα τοπικά προϊόντα (Γιορτή Κρασιού, Μελιού, 
Μού στου, Τρυγητού, Πατάτας κ.ά.) και πανηγύρια με αφορμή κυρίως 
θρησκευτικές εορτές (Αφέντη Χριστού, ΆηΓιαννιού, Δεκαπενταύγουστου κ.ά.), 
αποτελώντας πόλο έλξης στα κρητικά χωριά για ντόπιους και μη. 
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Πολιτιστικές Διαδρομές

• Στο πλαίσιο της πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης και των Τοπικών Αναπτυξιακών 
Φορέων για διαφοροποίηση του  του ριστικού προϊόντος, εμπλουτισμού του με νέα 
στοιχεία, χρονική επιμήκυνση και χωρική επέκταση των τουριστικών πόρων, έχουν 
δημιου ργηθεί πολιτιστικές διαδρομές και πολιτιστικά μονοπάτια σε διάφορα 
σημεία του νησιού (πχ. «οι Δρόμοι της Παραδοσιακής Υφαντικής» στο Νομό Ρεθύμνου, 
«οι Δρόμοι του  Κρασιού» στις Αρχάνες, οι πολιτιστικές διαδρομές του Ν. Ηρακλείου, 
και της Επαρχίας Σητείας, κ.α.). Τα μονοπάτια ή διαδρομές λειτουργούν ως σύνδεσμος 
μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την κοινωνική δομή, το φυ σικό περιβάλλον και τις 
συ νήθειες του τόπου. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στην υλοποίηση του Προγράμματος «Verotour-
Ενετικές Διαδρομές: Ενίσχυση ενός κοινού ευρωπαϊκού πολυπολιτισμικού 
βιωματικού τουρισμού», το οποίο είχε ως στόχο να ενισχύσει και να εφαρμόσει μια 
διακρατική θεματική πολιτιστική διαδρομή ακολουθώντας το πολύπλοκο σύστημα των 
θαλάσσιων οδών, οικισμών, αμυντικών οχυρών και πολιτιστικής κληρονομιάς που 
άφησαν οι Ενετοί από το 1 300 και για σχεδόν πέντε αιώνες.

• Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων έχει ξεκινήσει εργασίες για την πρώτη φάση της 
μελέτης ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Απτέρας και της διασύνδεσή τους με 
την ενδοχώρα του  Αποκόρωνα. Στην Ανατολική Κρήτη έχει ήδη δε παραδοθεί η σχετική 
μελέτη διασύνδεσης αρχαιολογικών χώρων Κνωσού – Αρχανών - Καρτερού.

• Στο πλαίσιο του  νέου ΕΣΠΑ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020) 
προγραμματίζεται η δημιου ργία και λειτουργία πολιτιστικών διαδρομών, όπως η 
Μινωϊκή πολιτιστική διαδρομή (των μινωικών ανακτορικών κέντρων), η 
διαδρομή των μεσαιωνικών οχυρώσεων γύρω από τον περίφημο Κρητικό Πόλεμο 
της περιόδου  1645-1669, η φυσιολατρική διαδρομή μέσα από τη δικτύωση των 
φαραγγιών και των ορεινών όγκων της Κρήτης κλπ.
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Περιοχές Ενδιαφέροντος Θρησκευτικού Τουρισμού

• Η ιστορία της Κρήτης είναι ήδη από την αρχαιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τη θρησκευτική ζωή. Βασικές εκφράσεις 
της αποτελούν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες που κοσμούν σήμερα με την αρχιτεκτονική τους και την ιστορική τους 
σημασία κάθε γωνιά της Κρήτης και αποτελούν αναμφίβολα σημαντικά τουριστικά θέλγητρα.

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει πολλά μοναστήρια, η πλειοψηφία των οποίων γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τη 
βυ ζαντινή και βενετική περίοδο και συ χνά αναδείχθηκαν σε κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Πολλά από αυ τά 
λειτουργούν σήμερα, εξακολουθώντας να ασκούν ουσιαστικό ρόλο με ενεργή δράση στο τοπικό γίγνεσθαι. Τα 
περισσότερα ενεργοποιούνται κυρίως στον τομέα των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση και εξέλιξη της πολιτιστικής παράδοσης και λαογραφίας του νησιού ενώ κάποια άλλα διατηρούν το ρόλο 
του ς ως μοχλοί τοπικής ανάπτυξης (μοναστήρι της Βιδιανής, Μονή Τοπλού, Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλί, 
Μονή της Αγίας Ειρήνης, Μονή Καλυ βιανής).

• Οι βυζαντινές και βενετικές εκκλησίες της Κρήτης ανέρχονται περίπου σε 5.000, με χωρική συγκέντρωση στην 
ενδοχώρα του  νησιού. 

• Σύ μφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ, στην Κρήτη 
βρίσκονται 61 θρησκευτικά προσκυνήματα 
σε σύ νολο 821 σε όλη τη χώρα. Τα περισσότερα 
προσκυνήματα βρίσκονται σε Αττική, 
Δωδεκάνησα, Κόρινθο και Κυ κλάδες. Ωστόσο, 
ο αριθμός προσκυνημάτων δεν καθορίζει την 
ελκυστικότητα του προορισμού, καθώς 
υ πάρχουν πιο σημαντικοί παράγοντες, όπως: η 
θρησκευτική και ιστορική σημασία, η 
παλαιότητα του προσκυνήματος και το μέγεθος 
του  προσκυνήματος.

ΕΟΤ, Μελέτ η Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, 2003 - Θρησκευτικά μνημεία στην Ελλάδα, 2005
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• Η Ελλάδα δεν αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο, αν και είναι γνωστά πολλά μνημεία 
και τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Σύ μφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Του ρισμού, στην Ελλάδα 
εντοπίζονται περίπου 280 τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος, από του ς οποίου ς εκτιμάται ότι περίπου 20-
25 έχου ν υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα, αν και λόγω μη τήρησης ειδικών στατιστικών στοιχείων, δεν μπορούν 
να ποσοτικοποιηθούν τα σχετικά μεγέθη. Στους θρησκευτικούς τόπους με τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα περιλαμβάνεται και η Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο.

• Η ζήτηση για θρησκευτικό τουρισμό προέρχεται κυρίως από το εσωτερικόκαι
αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως μοναστήρια και εκκλησίες.

• Εκτιμάται ότι οι εγχώριοι τουρίστες - επισκέπτες θρησκευτικών μνημείων υπερβαίνουν τις 300 χιλ. ετησίως και 
αποτελούν το 85% των επισκεπτών θρησκευτικού τουρισμού στην χώρα.

• Το μεγαλύτερο μέρος των αλλοδαπών επισκεπτών μνημείων και τόπων θρησκευτικού ενδιαφέροντος είναι 
ημερήσιοι επισκέπτες, οι οποίοι συνδυάζουν την επίσκεψη στο πλαίσιο των παραθεριστικών διακοπών του ς.

• Οι επισκέπτες των θρησκευτικών μνημείων έχουν διαφορετική ηλιακή σύνθεση από εκείνη των άλλων μορφών του  
γενικού ή του  εναλλακτικού τουρισμού, ενώ υπερτερούν στα ποσοστά οι σχετικά μεγάλες ηλικίες.

• Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση των αλλοδαπών τουριστών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από 
ορθόδοξες χώρες της Ευ ρώπης (Σερβία, Ρωσία, Ρου μανία, Κύ προς), καθώς και από ομάδες χριστιανών από τη Συ ρία, 
το Λίβανο και την Αίγυπτο.  

• Η κατανομή των επισκεπτών με θρησκευτικά κίνητρα αυξάνεται τη θερινή περίοδο και τις ημέρες των 
θρησκευτικών εορτών . Η κατανομή μερικών από τις θρησκευτικές δραστηριότητες, όπως εορτές, πανηγύρεις, 
κ.λπ. σε όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί πλεονέκτημα, δεδομένου ότι ευνοεί την ανάπτυξη του θρησκευτικού 
του ρισμού όλο το έτος και όχι μόνο τη θερινή ή του ριστική περίοδο. Οι θρησκευτικές εορτές και πανηγύρεις 
υ πάρχουν σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ τα προσκυνήματα που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες εορτές, επίσης 
είναι διαθέσιμα για επίσκεψη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα

Θρησκευτ ικός Τουρισμός, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι  Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014
Σ. Πολύζος (2010), Σειρά Ερευνητικών Εργασιών,  Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή 
στ ην ανάπτυξη μ ειονεκτικών περιοχών 

Μον ή Α ρκαδίου
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• Το ποσοστό των ευ ρωπαίων που  επέλεξε τον πολιτιστικό του ρισμό το 2014 αυ ξήθηκε κατά 2  ποσοστιαίες μονάδες σε 
σχέση με το προηγούμενο έτους και διαμορφώθηκε στο 27%.

• Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτέλεσε τον κύριο λόγο των διακοπών του  2014 για το 42% των Βέλγων, ενώ υ ψηλό είναι 
και το ποσοστό των κατοίκων της Αυστρίας (38%), της Εσθονίας (37%), του  Λουξεμβούργου (36%), της Ολλανδίας 
(35%) και της Μάλτας (34%) που δήλωσαν τον πολιτισμό ως τον κύ ριο λόγο των διακοπών του ς το 2014.

• Το αντίστοιχο ποσοστό για τους Έλληνες ταξιδιώτες ανέρχεται σε 12%, ενώ αντίστοιχα χαμηλά είναι και τα ποσοστά 
των κατοίκων της Σλοβενίας (13%), της Βου λγαρίας (14%) και της Μολδαβίας (14%).

Οι προτιμήσεις των ευρωπαίων σχετικά με τον Πολιτιστικό Τουρισμό*

Ευρωβαρόμετρο, Προτιμήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με τον τουρισμό, 2015

* Στην  έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στον πολιτιστικό τουρισμό περιλαμβάνεται 
και ο θρησκευτικός τουρισμός

10 βασικότερες ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης ταξιδιωτών 
πολιτιστικού τουρισμού

42%
36%

33%

38%

37%

35%

34%

29%

31%

29%

42

38
37 36

35
34 33

31
29 29

12

27

Ποσοστ ό ευρωπαίων που επέλεξαν τον πολιτιστικό 
τ ουρισμό το 2014 ανά χώρα
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μέχ ρι 1 
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πριν
48%

2-3
μήν ες 
πριν
26%

4-6
μήν ες 
πριν
7%

7-12
μήν ες 
πριν
3%

• Η πλειοψηφία των επισκεπτών πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (82%) προβαίνουν σε προκρατήσεις πριν 
ταξιδέψου ν στον προορισμός τους, ενώ το 60% προβαίνει σε κρατήσεις μέσω διαδικτύου.
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• Από του ς επισκέπτες οι οποίοι κάνου ν 
προκρατήσεις 4-6 μήνες πριν, τα υψηλότερα 
ποσοστά εμφανίζουν οι Βρετανοί με 35%.

• Στον αντίποδα, υ ψηλότερα ποσοστά σε 
εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε κράτηση 
λιγότερο από έναν μήνα πριν, εμφανίζουν οι 
Γερμανοί με 51% και ακολουθούν οι 
Σκανδιναβοί με 50%.

• Το 50% των του ριστών κάνουν κράτηση 
διαμονής & μεταφοράς μαζί, εκ των οποίων το 
57 % προβαίνει σε κράτηση διαμονής -
μεταφοράς σε μορφή ‘πακέτου’ ("all-in-
package-price«).

π ροκρατήσεις 

Κρατήσεις 
* Σκανδιναβικές χώρες

IPK International (2013)

Χώρες προέλευσης

• Από του ς του ρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα για πολιτιστικό & θρησκευτικό τουρισμό, το 1 2,0% περίπου 
επισκέπτεται την Κρήτη. Από αυ τούς, πρώτοι κατατάσσονται οι Σκανδιναβοί (το 36% που επισκέπτονται τη χώρα 
μας για πολιτιστικό & θρησκευτικό του ρισμό, πηγαίνουν στην Κρήτη) και ακολουθούν οι Γερμανοί (24,0%).

• Στο σύ νολο της χώρας, τα υ ψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι Βρετανοί με 8,2%, οι Γάλλοι με 7,1% και οι Γερμανοί 
με 6,5%.

*

Κρήτη 6,4% 1 3,2% 2,4% 1 2,0%

Ελλάδα 7 ,1% 6,5% 8,2% 3,9%

Κράτ ηση διαμονής –
μετ αφοράς σε μορφή 

«πακέτου»;

Κράτ ηση διαμονής –
μετ αφοράς;
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Πληροφόρηση

Μέσο πληροφόρησης
*

Διαδίκτυο 7 3% 7 1% 7 5% 7 3%

Ταξιδιωτικό Γραφείο 46% 25% 34% 1 5%

Κατάλογος ταξιδιωτικού
πρακτορείου

1 5% 22% 1 4% 2%

Ταξιδιωτικός οδηγός / βιβλίο 23% - 20% 1 %

Φίλοι / συγγενείς 1 1% 33% 1 3% 9%

• Ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληροφόρησης των τουριστών για τον προορισμό είναι το διαδίκτυο, με ποσοστό το οποίο 
αγγίζει το 77% και ακολουθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία με 42%, οι φίλοι & συ γγενείς με ποσοστό 22% και οι 
ταξιδιωτικοί οδηγοί με 13%. 

* Σκανδιναβικές χώρες

IPK International (2013)

• Για του ς Γερμανούς τουρίστες οι φίλοι & συγγενείς αποτελούν το δεύ τερο σημαντικότερο, μετά το διαδίκτυο, μέσο 
πληροφόρησής τους σχετικά με τον προορισμό (33%), ενώ για τους Γάλλους & Βρετανούς τουρίστες του πολιτιστικού 
& θρησκευτικού του ρισμού, βασικό μέσο πληροφόρησης αποτελούν και τα ταξιδιωτικά γραφεία (46% & 34% 
αντίστοιχα).
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• Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι για τους επισκέπτες του  πολιτιστικού & θρησκευτικού τουρισμού ανέρχεται στα 1.106
€ περίπου. Την υ ψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι για του ς επισκέπτες θρησκευτικού και πολιτιστικού 
του ρισμού ανέρχεται εμφανίζουν οι Γερμανοί με 1.598 € και ακολου θούν οι επισκέπτες από τις Σκανδιναβικές 
Χώρες, με κατά μέσο όρο 1 .234 €.

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 114€. Την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση 
εμφανίζου ν οι Σκανδιναβοί με 127 €, ενώ οι Γερμανοί και οι Βρετανοί ακολουθούν με 95 €.
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Δαπάνες* – Διάρκεια ταξιδιού 

• Η μέση διάρκεια ταξιδιού είναι 9,7 ημέρες, με το 83% των του ριστών πολιτιστικού & θρησκευτικού τουρισμού να 
διαμένου ν για τουλάχιστον 4 ημέρες.

• Τη μικρότερη διάρκεια ταξιδιού εμφανίζουν οι Βρετανοί, με μέσο όσο 8,9 ημέρες, οι οποίοι εμφανίζουν και το 
υ ψηλότερο ποσοστό (27%) σε αυ τούς οι οποίοι διαμένουν από 1 έως 3  ημέρες.

• Στον αντίποδα το σύνολο των Γερμανών τουριστών διαμένουν για 4 ή περισσότερες ημέρες, με μέση 
διάρκεια ταξιδιού  16,9 ημέρες.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

*

Μέση δαπάνη ανά ταξίδι (€) 886 1 598 847 1 234

Μέση δαπάνη ανά διανυ κτέρευση (€) 82 95 95 1 27

Μέση διάρκεια 1 0,8 1 6,9 8,9 9,7

Άνωτων 4 ημερών 88% 1 00% 7 3% 91 %

1  – 3 ημέρες 1 2% - 27 % 9%

* Σκανδιναβικές χώρες

IPK International (2013) * Σ υμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες γ ια το ξενοδοχείο και τη μεταφορά



PwC

Χώρα 
προέλευσης

*

Μέση ηλικία 48,4 50,6 45,2 39,8
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* Σκανδιναβικές χώρες

Φύλο & Ηλικίες

40%

53%

65%

38%

43%

60%

47 %

35%

62%

57 %

Γαλλία

Γερμανία

Ην. Βασίλειο

Σκανδιναβικές 
χώρες

Σύνολο

Κατ ανομή τουριστών ανά φύλο

IPK International (2013)

• Σε ότι αφορά την κατανομή των τουριστών ανά φύλο, 
το 57 % είναι γυναίκες, με σημαντική διακύμανση ανά 
χώρα προέλευσης (από 35% για του ς Βρετανούς έως 
62% για τους Σκανδιναβούς).

• Η μέση ηλικία των τουριστών πολιτιστικού 
& θρησκευτικού του ρισμού  ανέρχεται σε
42,4 έτη.

15 - 24
10%

25 - 34
24%

35 - 44
20%

45 - 54
23%

55 - 64
14%

65 - 74
8%

75+
1%

Ηλικιακή Κατανομή

• Οι του ρίστες από τις σκανδιναβικές χώρες 
παρου σιάζουν τη μικρότερη μέση ηλικία 
(39,8 έτη), ενώ οι Γερμανοί τουρίστες τη 
μεγαλύτερη μέση ηλικία (50,6 έτη), με την 
πλειοψηφία αυ τών (47%) να είναι από 45 
έως 54 ετών. 
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• Η πλειοψηφία των επισκεπτών πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου 
(69%) και μέσου και υ ψηλού εισοδήματος (73%). 

• Οι Βρετανοί επισκέπτες θρησκευτικού και πολιτιστικού του ρισμού είναι συγκριτικά υψηλότερου εκπαιδευτικού 
επιπέδου  (το 83% αυ τών έχουν ανώτερη μόρφωση) και μέσου - υ ψηλού & υψηλού εισοδήματος (84%).

• Οι Γερμανοί του ρίστες είναι υ ψηλού εισοδήματος, με 75% στο ανώτερο κλιμάκιο και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου  
(67%).

• Οι Σκανδιναβοί είναι στην πλειοψηφία τους υ ψηλού εισοδήματος (67%) και μεσαίου & ανώτερου μορφωτικού 
επιπέδου , ενώ οι Γάλοι του ρίστες εμφανίζουν υψηλότερα συγκριτικά ποσοστά στα μεσαία και χαμηλά επίπεδα 
εισοδήματος και εκπαίδευσης.
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Εισόδημα – Επίπεδο Εκπαίδευσης

3 0%

7 5%

3 3%

6 7 %

4 6%

5 1%

2 3%

2 4%

2 2%

1 6%

9 %

3 %

Γαλλία

Γερμανία

Ην . Βασίλειο

Σκ αν διναβικές
χ ώρες

υ ψηλό μ έσο υψηλό μ έσο χαμηλό κ ατώτερο

Επ ίπ εδο Εκπ αίδευσηςΟικογ εν ειακό Εισόδημα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

4 2%

6 7 %

8 3 %

4 7 %

3 9%

3 3%

17 %

4 7 %

1 9%

6 %

Γαλλία

Γερμανία

Ην . Βασίλειο

Σκ αν διναβικές
χ ώρες

αν ώτερο μ εσαίο κ ατώτερο

IPK International (2013)
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Βασικές δραστηριότητες

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

*

Επίσκεψη σε σημεία ενδιαφέροντος 95% 7 9% 50% 56%

Επίσκεψη σε πόλεις 7 5% 20% 47 % 39%

Γνωριμία με το τοπίο & τη φύ ση 98% 92% 62% 28%

Χαλάρωση 59% 42% 51 % 7 1%

Επίσκεψη σε μουσεία / εκθέσεις 56% 1 9% 68% 23%

Καλή κου ζίνα / καλό φαγητό 29% 42% 42% 54%

Γνωριμία με τους  ανθρώπους / τον τρόπο 
ζωής του ς

54% 29% 31 % 1 2%

Εμπειρία αγνής και παρθένας φύσης 51 % 23% 29% 20%

Θάλασσα και ηλιοθεραπεία 32% 22% 27 % 65%

Περιπέτεια 29% 3% 5% 7 %

Άλλη - 5% - -

* Σκανδιναβικές χώρες

IPK International (2013)

• Η πλειοψηφία των τουριστών πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού θεώρησαν ως σημαντικό στοιχείο των 
διακοπών του ς την επίσκεψη σε σημεία ενδιαφέροντος (72%) και σε πόλεις (60%), καθώς και τη γνωριμία με το 
τοπίο & τη φύ ση (56%), ενώ λιγότερο σημαντικά στοιχεία των διακοπών τους ήταν η περιπέτεια (14%), η θάλασσα & 
ή ηλιοθεραπεία (25%). 
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Προφίλ τουριστών πολιτιστικού & θρησκευτικού τουρισμού - Σύνοψη

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

IPK International (2013)

Ηλικία
45-54 (52%) &

6 5-74 (19%)
45-54 (47%) &
55-75 (29%)

25-44 (48%) &
55-64 (30%)

45-54 (48%) &
35-44 (21%)

Εισόδημα
Μέσο προς υψηλό (45%) 

& Υψηλό (30%)
Υψηλό (75%)

Μέσο προς υψηλό (51%) 
& Υψηλό (33%)

Υψηλό (67%)

Επίπεδο Εκπαίδευσης
Υψηλό (42%) & 

Μέσο (39%)
Υψηλό (67%) Υψηλό (83%)

Υψηλό (47%) &
Μέσο (47%)

Μέση δαπάνη
αν ά ταξίδι 

8 86 € 1.598€ 847 € 1 .234€

Μέση δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση

82€ 9 5 € 9 5 € 127 €

Μέση διάρκεια 
παραμονής

1 0,8 ημέρες 1 6,9 ημέρες 8 ,9 ημέρες 9 ,7 ημέρες

Κύ ριο μέσο 
πληροφόρησης

In ternet(73%) &
Ταξ. Γραφεία (46%)

In ternet(71%) &
Φίλ οι /Συγγενείς (33%)

In ternet(75%) &
Ταξ. Γραφεία (34%)

In ternet(73%)

Έγ καιρη κράτηση 7 8% 1 00% 97 % 7 7 %

on line κράτηση 6 1% 6 9% 7 5% 7 3%

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς

53% 6 8% 3 8% 3 4%

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς σε 

"a ll-in-package-price"

2 9% 6 3% 2 0% 17 %

ΓερμανοίΓάλλοι Σκαν διναβοίΒρετ ανοί
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6.3 Συνεδριακός Τουρισμός
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Συνεδριακός Τουρισμός

Τουριστικό προϊόν

Συνέδρια • 5 Συ νεδριακά Κέντρα, με 32 συνεδριακές αίθουσες

• 28 ξενοδοχειακές συνεδριακές εγκαταστάσεις, με 154 αίθουσες

Επαγγελματικές 
Συναντήσεις

• 28 ξενοδοχειακές συνεδριακές εγκαταστάσεις, με 154 αίθουσες

• 1 92 ξενοδοχεία διαθέτουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για μικρού μεγέθους 
συ νέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις

Ταξίδια Κινήτρων • 28 ξενοδοχειακές συνεδριακές εγκαταστάσεις, με 154 αίθουσες

• 1 92 ξενοδοχεία διαθέτουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για μικρού μεγέθους 
συ νέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις

Εκθέσεις • Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης – ΔΕΕΚ (3.200 τμ και 4 αίθουσες) 
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Συνεδριακές Υποδομές - Εγκαταστάσεις

• Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 5 Συνεδριακά Κέντρα, 3 από 
τα οποία βρίσκονται στην ΠΕ Χανίων,  που διαθέτουν συνολικά 32 
συ νεδριακές αίθουσες (4,9% του συνόλου των συνεδριακών κέντρων 
της χώρας & 7 ,5% των αντίστοιχων συνεδριακών αιθουσών).

• Επίσης, στην Περιφέρεια Κρήτης  συγκεντρώνεται και σημαντικός 
αριθμός ξενοδοχειακών συνεδριακών εγκαταστάσεων, 28 μονάδες 
που  διαθέτου ν συνολικά 1 54 αίθουσες (7,4% του συνόλου των 
μονάδων της χώρας & 1 0% των αντίστοιχων συνεδριακών 
αιθου σών).

Αριθμός Μον άδων Ελλάδα Κρήτη % Κρήτης

Συνεδριακά κέντρα* 103 5 4,9%

Ξενοδοχειακές Συνεδριακές 
Εγκαταστάσεις*

378 28 7,4%

Ξενοδοχεία με αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων**

967 191 19,8%

1

1

3

2

6

24

Ηράκλειο

Λ ασίθι

Χανιά

Συ ν εδριακά Κέντρα

Αίθουσες Συνεδριακά Κέντρα

24

4

134

20

Ηράκλειο

Λ ασίθι

Ξεν οδοχειακές 
Συ ν εδριακές Εγκαταστάσεις

Αριθμός Μονάδων Αίθουσες 

• Παράλληλα, πολλά από τα ξενοδοχεία της Κρήτης διαθέτουν αίθουσες στις οποίες 
πραγματοποιούνται μικρού μεγέθους συνέδρια / επαγγελματικές συναντήσεις. 

• Με βάση στοιχεία του ΞΕΕ ο αριθμός των ξενοδοχείων της Κρήτης που διαθέτουν 
σχετικές αίθουσες ανέρχεται σε 191, αποτελώντας το 19,8% του  συνόλου των 
αντίστοιχων ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

Χανιά 
59Ρέθυμνο 

46

Ηράκλειο 
49

Λασίθι 
37

Σύνδεσμ ος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) - Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)

Συνεδριακός Τουρισμός
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Δυναμικότητα Συνεδριακών Εγκαταστάσεων

• H προσφορά συ νεδριακών χώρων στην Κρήτη είναι ικανοποιητική, 
δεδομένου  ότι διαθέτει συνεδριακές αίθουσες σχετικά υψηλότερης 
χωρητικότητας από το σύ νολο της χώρας. 

• Ειδικότερα, με βάση τη χωρητικότητα της μεγαλύτερης αίθουσας 
ανά συ νεδριακό κέντρο ή ξενοδοχειακή μονάδα με συνεδριακές 
αίθου σες, το 1 2% των συνεδριακών υ ποδομών της Κρήτης διαθέτει 
μια του λάχιστον αίθουσα χωρητικότητας 1.000-2.000 συνέδρων, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας ανέρχεται 
μόλις σε 4,8%. 

• Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι απου σιάζουν από την Περιφέρεια 
Κρήτης συ νεδριακές υποδομές για τη φιλοξενία πάνω από 2.000 
συ νέδρων.

3,9%

0,0%

37 ,9%

20,0%

24,3%

20,0%

1 5,5%

40,0%

4,9%

0,0%

9,7 %

20,0%

3,9%

0,0%

Ελλάδα

Κρήτ η

Χωρητικότητα Συνεδριακών Κέντρων

10-100

100-300

300-500

500-750

750-1000

1000-2000

>2000

1 5%

1 1 %

46%

57 %

1 7 %

1 4%

1 2%

7 %

5%

0%

3%

1 1 %

1%

0%

Ελλάδα

Κρήτ η

Χωρητικότητα Συνεδριακών Υποδομών 
Ξεν οδοχείων

10-100

100-300

300-500

500-750

750-1000

1000-2000

>2000

10-100
9%

100-300
52%

300-500
15%

500-750
12%

1000-2000
12%

Χωρητικότητα Συνεδριακών Υποδομών  
Κρήτης
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Βασικά Στοιχεία Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα

** I nternational Congress and Convention Association – ICCA (στα στοιχεία του ICCA για τον κλάδο των παγκόσμιων 
συ ν εδρίων, περιλαμβάνονται συναντήσεις όπου συμμετέχουν περισσότερα από 50 άτομα, έχουν επαναλαμβανόμενη φύση 
και μεταφέρονται σε περισσότερες από 3 διαφορετικές χώρες) 

2013 2014

Παγκόσμια Κατάταξη Ελλάδας (διεθνή συνέδρια) 38η 26η

Αριθμός διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα 100 148

Κατάταξη Πόλεων (διεθνή συνέδρια) – Αριθμός συνεδρίων

Αθήνα 47η (49) 27η (80)

Θεσσαλονίκη 219η (10) 115η (22)

Ρόδος 242η (9) 289η (7)

Ηράκλειο (N/A) 289η (7)

Χανιά 371η (5) 318η (6)

Αριθμός εθνικών συνεδρίων ≈900

• Η Ελλάδα το 2014 βρέθηκε στην 26η θέση στη διεθνή κατάταξη, με βάση τον αριθμό συνεδρίων, ενώ το 2013 κατείχε 
την 38η θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ICCA*. Αντίστοιχα, η θέση της Αθήνας στη διεθνή κατάταξη είχε επίσης 
ανοδική πορεία κατέχοντας το 2014 την 27η θέση, ενώ το 2013 βρισκόταν στην 47η θέση. 

• Η διοργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα πραγματοποιείται κυρίως σε ξενοδοχειακούς χώρου ς και δευτερευόντως σε 
συ νεδριακά κέντρα. Οι συνεδριακές υ ποδομές, οι υ πηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνέδρων και το 
αίσθημα της ασφάλειας αποτελούν μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση διεθνών συνεδρίων και 
την αύ ξηση του συνεδριακού τουρισμού.

• Τα περισσότερα εθνικά συνέδρια φιλοξενούνται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Αλεξανδρού πολη, την 
Κω, τη Ρόδο και τα Ιωάννινα. Τα διεθνή συνέδρια φιλοξενούνται κυρίως στην Αθήνα και δευ τερευόντως στη 
Θεσσαλονίκη. 

Δ ιοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014 - ICCA 
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Βασικά Στοιχεία Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα

• Η προτίμηση σε ευρωπαϊκές πόλεις για την υ λοποίηση διεθνών συνεδρίων παραμένει διαχρονικά υ ψηλή, κατέχοντας 
το 54% του  συνόλου για την τριετία 2012-2014. 

• Η Ελλάδα το 2014 βρέθηκε στην 26η θέση στη διεθνή κατάταξη και στην 16η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών , φιλοξενώντας 148 διεθνή συνέδρια, στα οποία συμμετείχαν 48.772 σύνεδροι.

• Κατά το διάστημα 2003-2014 φιλοξενήθηκαν σε ελληνικές πόλεις 1.647 διεθνή συνέδρια, που αντιστοιχούν στο 
1 ,4% του συνόλου, ή στο 2,8% των διεθνών συνεδρίων που φιλοξενήθηκαν σε ευρωπαϊκές πόλεις. 
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Κατάταξη Ελληνικών Πόλεων – Διεθνή Συνέδρια

• Με βάση τα στοιχεία του ICCA, το Ηράκλειοτο 2014 βρίσκεται στην 289η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην 
1 43η θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών πόλεων, φιλοξενώντας 7 διεθνή συνέδρια. Για το ίδιο έτος, τα Χανιά
βρέθηκαν στην 318η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην 165η θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών πόλεων, 
φιλοξενώντας 6 διεθνή συνέδρια. 

• Στα στοιχεία του  ICCA καταγράφονται και 5 επιπλέον διεθνή συνέδρια τα οποία φιλοξενήθηκαν στην Κρήτη, χωρίς να 
προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα η περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν. 

80

22

7

7

6

5

Α θήνα - 27η

Θεσσαλονίκη -115η

Ηράκλειο - 289η

Ρόδος - 289η

Χανιά - 318η

Κρήτη - 354η

Παγκόσμια Κατάταξη Ελληνικών Πόλεων 
(2014)
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5

Α θήνα - 19η

Θεσσαλονίκη - 60η

Ηράκλειο - 143η

Ρόδος - 143η

Χανιά - 165η

Κρήτη - 183η

Ευ ρωπαϊκή κατάταξη Ελληνικών Πόλεων 
(2014)

ICCA
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Εποχικότητα Συνεδριακού Τουρισμού

• Η μέση δαπάνη ανά συνεδριακό επισκέπτη εκτιμάται ότι είναι 5-7 φορές μεγαλύτερη από το μέσο επισκέπτη.

1,8%

2,5%

5,2%

6,5%

11,6%

13,9%

9,0%

7,9%

16,9%

12,8%

8,9%

3,1%

Ιαν ουάριος

Φ εβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάι ος

Ιού νιος

Ιού λιος

Αύ γ ουστος

Σεπτέμβριος

Οκ τώβριος

Ν οέμβριος

Δεκ έμβριος

Εποχικότητα Διεθνών Συνεδρίων (2002-2011)
• Η ένταση της εποχικότητας του συνεδριακού 

του ρισμού είναι αρκετά μικρότερη από το γενικό 
του ρισμό. Η κατανομή της συνεδριακής κίνησης 
στη διάρκεια του  έτους είναι σε αρκετά 
σημαντικό βαθμό συμπληρωματική και όχι  
ανταγωνιστική με την κατανομή του γενικού 
του ρισμού.

• Η συ νεδριακή ζήτηση δεν συνδέεται τόσο στενά 
με τις διακοπές, όσο ο γενικός τουρισμός, ού τε 
επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από τις 
κλιματολογικές συνθήκες. Οι περίοδοι αιχμής 
του  συ νεδριακού τουρισμού τοποθετούνται πριν 
και μετά του ς καλοκαιρινούς μήνες (Άνοιξη και 
Φθινόπωρο).

• Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που 
πραγματοποιούνται τα περισσότερα διεθνή 
συ νέδρια (16,9% την δεκαετία 2002-2011) και 
ακολου θεί ο Ιού νιος (13,9%), ο Οκτώβριος 
(1 2,8%) και ο Μάιος (11,6%). 

Δ ιοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014 - ICCA 



PwC

Συνεδριακός Τουρισμός

257

Θεματικοί Τομείς Διεθνών Συνεδρίων

• Οι τομείς των ιατρικών επιστημών, της τεχνολογίας 
και των φυ σικών επιστημών συγκεντρώνουν το 
45% του  συνόλου των παγκόσμιων συνεδρίων. 1 7 ,2%

1 4,5%

1 3,0%

6,8%

5,8%

5,1 %

4,4%

3,9%

3,6%

3,1 %

3,0%

2,8%

2,5%

2,4%

1 ,8%

1 0,2%

Ιατρικές Επιστήμες 

Τεχ νολογία 

Φ υ σικές Επιστήμες 

Βι ομ ηχανία 

Εκ παίδευση 

Κοι ν ωνικές Επιστήμες 

Οι κ ονομικά 

Δι οίκηση

Μεταφορές/Επικοινωνία 

Πολ ιτισμός και Ιδέες

Εμ πόριο 

Γεωργία 

Ν ομ ική

Οι κ ολογία και Περιβάλλον 

Αθλ ητισμός και Αναψυχή 

Λοι πά

Θεμ ατικοί τομείς διεθνών συνεδρίων 2008-2012

• Με βάσει εκτιμήσεις των εκπροσώπων του 
κλάδου , το 7 5% - 80% των εθνικών συνεδρίων 
αφορά στις ιατρικές επιστήμες*.

• Στην Αθήνα, τα διεθνή συνέδρια που  
διοργανώνονται, με βάση τα στοιχεία της ICCA, 
κατηγοριοποιούνται ως εξής:

25% συνέδρια ιατρικών επ ιστημών

14% τεχνολογικά συνέδρια

9% επ ιστημονικά συνέδρια

7% βιομηχανικά συνέδρια

45% λοιποί κλάδοι

Δ ιοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014 - ICCA 
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Χρήση Χώρων για Διεθνή Συνέδρια

• Διαχρονικά παρατηρείται αύ ξηση της χρήσης των 
συ νεδριακών εγκαταστάσεων ξενοδοχείων για την 
πραγματοποίηση διεθνών συνεδρίων, σε βάρος των 
συ νεδριακών κέντρων, ενώ ταυ τόχρονα 
παρατηρείται αύ ξηση και στη χρήση των 
Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. 

3 3,0%

4 0,2%
4 4,2%

3 7 ,8%
3 3,8%

2 4,3%

1 8,9% 1 8,1%
2 2,4%

1 0,3%
7 ,9% 9 ,1%

1998-2002 2003-2007 2008-2012

Συ ν εδριακές Εγκαταστάσεις
Ξεν οδοχείων

Συ ν εδριακά Κέντρα Παν επιστήμια Άλ λοι Χώροι

• Το 2014 το 43,1% των διεθνών συνεδρίων 
φιλοξενήθηκαν σε συνεδριακές εγκαταστάσεις 
ξενοδοχείων και το 25% σε Συ νεδριακά Κέντρα. 
Σημαντικό είναι και το ποσοστό των συνεδρίων που 
φιλοξενήθηκαν σε Πανεπιστημιακούς χώρους (22,8%).

43,1%

25,0%

22,8%

9,1%

Χρήση Χώρων 2014

Συνεδριακές Εγκαταστάσεις 
Ξενοδοχείων

Συνεδριακά Κέντρα

Πανεπιστήμια

Ά λλοι Χώροι

Δ ιοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014 - ICCA 
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Ιατρικός Τουρισμός

Τουριστικό προϊόν

Νοσοκομεία –
Κλινικές - Κέντρα

Υγείας

• 9 Δημόσια Νοσοκομεία, δυ ναμικότητας 2.356  κλινών

• 1 1 Ιδιωτικές Κλινικές, δυ ναμικότητας 500 κλινών

• 1 4 Κέντρα Υγείας, δυ ναμικότητας 87 κλινών

Ειδικές Ιατρικές 
Μονάδες - Κέντρα

• 4 ιδιωτικές κλινικές με εξειδικευμένες μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης

• 1  ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης – Αποθεραπείας

• 4 κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Ιαματικές Πηγές
• 3 Ιαματικές Πηγές (1 στο Ηράκλειο και 2  στα Χανιά), οι οποίες δεν κατατάσσονται 

στου ς ιαματικούς φυ σικούς πόρους κύριου ενδιαφέροντος και δεν έχουν 
αξιοποιηθεί.
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Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας

Δημόσια 
Νοσοκομεία

Κέντρα Υγείας
Ιδιωτικές 
Κλινικές

Χανιά 2 3 4

Ρέθυμνο 1 4

Ηράκλειο 2 6 7

Λασίθι 4 1

Σύνολο 9 14 11

• Στην περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 
συ νολικά 20 νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 
9 είναι δημόσια (δυναμικότητας 2.356 
κλινών) και τα 11 ιδιωτικά (δυναμικότητας 
περίπου 500 κλινών). Επιπρόσθετα, το νησί 
διαθέτει 1 4 Κέντρα υγείας, με 87 κλίνες, για 
την εξυ πηρέτηση των ασθενών. Στην 
Περιφέρεια Κρήτης εργάζονται 3 .863 
γιατροί, το οποίο αναλογεί σε 6,2 Ιατρού ς 
ανά 1 000 κατοίκους στην Κρήτη.

• Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης: Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει Μονάδες Χρόνιας αιμοκάθαρσης και στις 
4 ΠΕ και ειδικότερα σε 5 από τα 1 0 δημόσια νοσοκομεία της (το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τα 2  Δημόσια 
Νοσοκομεία του  Ηρακλείου, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και το Νοσοκομείο Ρεθύ μνου). Παράλληλα, διαθέτει και 4 
ιδιωτικές κλινικές με εξειδικευμένες μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης (Ρέθυμνο: Κλινική «Ασκληπιός», Χανιά: Κλινική 
Τσεπέτη & IATOS ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Ηράκλειο: MESOGEIOS CRETE)

• Κέντρα Αποκατάστασης – Αποθεραπείας: Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργεί 1 ιδιωτικό Κέντρο 
Αποκατάστασης (ΟΛΥΜΠΙΟΝ Χανίων)

• Κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης: Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 4 Κέντρα εξωσωματικής 
γονιμοποίησης (2 στο Ηράκλειο και 2  στα Χανιά). 

Ειδικές ιατρικές μονάδες - Κέντρα

ΕΛ ΣΤΑ Τ - ΞΕΕ, Α νάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, 2012

• Η πλειοψηφία των εξειδικευμένων ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν στην Κρήτη στοχεύουν στην προσέλκυση 
του ριστών. Μέσα από τις ιστοσελίδες τους –οι οποίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο και στην αγγλική γλώσσα-
αναδεικνύεται η δυ νατότητα του ασθενή να συνδυάσει τις διακοπές του με μια ασφαλή λύση για τις τακτικές ή μη 
υ γειονομικές του ανάγκες.
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Συμμετοχή Ευρωπαίων στον Ιατρικό Τουρισμό

• Το ποσοστό των ευρωπαίων που ταξίδεψε το
2013 για λόγου ς ιατρικούς/ ευεξίας ανήλθε στο
13% και παρέμεινε ίδιο και το 2014, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου.

• Ο ιατρικός τουρισμός αποτέλεσε τον κύριο
λόγο των διακοπών του 2014 για το 45% των
κατοίκων της Π.Γ.Δ.Μ., ενώ υψηλό είναι και το
αντίστοιχο ποσοστό των κατοίκων της
Ισλανδίας (35%). Για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες ο ιατρικός του ρισμός, ως βασικός λόγος
διακοπών, παραμένει σεχαμηλά επίπεδα.

• Οι Ευ ρωπαίοι που  ταξιδεύουν για ιατρικούς 
λόγου ς είναι λιγότεροι συγκριτικά με τους 
Ασιάτες και τους Αμερικανούς, καθώς οι 
ανάγκες τους καλύπτονται πρωτίστως από τα 
δημόσια συ στήματα υ γείας τους. 

• Το γεγονός αυτό αναμένεται να αλλάξει τα
επόμενα χρόνια, καθώς με την κοινοτική
Οδηγία 2011/24/ΕΕ, περί εφαρμογής των
δικαιωμάτων των ασθενών, στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η
οποία υ ιοθετείται σταδιακά από τα κράτη μέλη,
οι ασφαλισμένοι θα έχουν δικαίωμα να
καλύπτονται για ιατρικές υπηρεσίες που
παρέχονται σε άλλο κράτος-μέλος.

10 βασικότερες ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης ταξιδιωτών 
ιατρικού τουρισμού & τουρισμού ευεξίας το 2014

• Το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι ευ ρωπαίοι πραγματοποίησαν περίπου 1,18 δις ταξίδια, από τα οποία 
το 88,4% έγιναν για προσωπικούς λόγους.

46%

35%
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22%

22%

19%

19%

Eu robarometer
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Συμμετοχή Ευρωπαίων στον Ιατρικό Τουρισμό
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Ποσοστό ευρωπ αίων που επέλεξαν  τον ιατρικό τουρισμό & τουρισμό ευεξίας το 2014
αν ά  χ ώρα

Eu robarometer
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Ιατρικός Τουρισμός

Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα

• Η Ελλάδα δεν αποτελεί βασικό προορισμό για ιατρικό του ρισμό. Σε ετήσια βάση επισκέπτονται την Ελλάδα λίγες  
χιλιάδες τουρίστες για ιατρικούς λόγους.

• Ο αριθμός των ταξιδιωτών που επισκέφτηκαν τη χώρα το 2014 για ιατρικούς λόγους μόλις που ξεπέρασε τις 50 χιλ .

Ιατ ρικός Τουρισμός, ΣΤΟΧΑΣΙΣ

92.067

86.296

67.822
70.525 70.525

88.684

76.488

47.704
50.890 50.775

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Αριθμ ός ταξιδιωτών Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα

Α ριθμός ταξιδιωτών Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα
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Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα

• Οι του ριστικές εισπράξεις από επισκέψεις για ιατρικούς λόγους στη χώρα μας ανήλθαν σε € 29,6 εκ. περίπου, το 
2014, συνεισφέροντας μόλις κατά 0,22% στις συνολικές τουριστικές εισπράξεις. Ο μέσος ετήσιος ρυθμό μεταβολής 
του ς  για την περίοδο 2003 – 2014 διαμορφώνεται σε -2,8%, ενώ η μέση συνεισφορά του ς στις συνολικές 
του ριστικές εισπράξεις για την ίδια περίοδο ανέρχεται μόλις στο 0,36%.
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Τουριστικές εισπράξεις από επ ισκέψεις γ ια ιατρικούς λόγ ους 

Τουριστ ικές εισπράξεις για λόγους υγείας (εκ. €) % στ ο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων

Ττ Ε
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Ιατρικός Τουρισμός στην Κρήτη

• Οι του ριστικές εισπράξεις για την Περιφέρεια Κρήτης αποτελούν το 1 9%-20% του συνολικών τουριστικών 
εισπράξεων. Οι τουριστικές εισπράξεις από επισκέψεις στην Κρήτη για λόγους υ γείας αποτελούν ένα μικρό ποσοστό 
των συ νολικών τουριστικών εισπράξεων της Κρήτης, που κυμαίνεται από 0,1% έως 0,3%.
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Του στικές Εισπράξεις Κρήτης (εκ. €) % του ριστικών εισπράξεων για λόγους υγείας

Ττ Ε, Επεξεργασία: La.Re.T.S.A.& Quantos S.A
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Τουρισμός Πόλης

Τουριστικό Προϊόν

Αγορά (Shopping)

Οδός Χάληδων, ένας από τους πιο εμπορικούς τουριστικούς δρόμος των Χανίων που οδηγεί 
κατευθείαν στο κέντρο του παλιού λιμανιού.

Οδός Σκρύδλωφ «Στιβανάδικα», πολύ γνωστή για τη μεγάλη ποικιλία καταστημάτων δερμάτινων 
ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης.

Πεζόδρομοι στην περιοχή Κάτωλα (οδός Μουσούρων, οδός Τσουδερών, οδός Χρ. Επισκόπου, οδός 
Ποτιέ) που διαμορφώθηκαν πρόσφατα και αποτελούν την καρδιά της εμπορικής αγοράς.

Δ ημοτική Αγορά, Στεγάζει 76 καταστήματα, που πωλούν κυρίως τοπικά προϊόντα.

Πλ. Σοφοκλή Βενιζέλου, διάφορα μαγαζιά με τουριστικά και άλλα είδη. 

Επ ίσης, πληθώρα καταστημάτων βρίσκονται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως στις οδούς 
Στ ρατηγού Τζανακάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Σκαλίδη.

Περίπατος στην Πόλη
Εν ετικό λιμάνι Χανίων, Παλιά πόλη, Συνοικία Χαλέπα, Τοπανάς& Εβραϊκή Συνοικία, Νέα Χώρα, Ακτή 
Κουντουριώτη, Ακτή Ενώσεως, συνοικία Καστέλι, πλατεία Αγίου Νικολάου, κλπ.

Αξιοθέατα
Δ ημοτικός Κήπος, Ιστορικό Αρχείο Χανίων, Φρούριο Φιρκά, Μητρόπολη Χανίων, Βυζαντινό Μουσείο, 
Ναυτικό Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο, το Σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου, οι τάφοι των Βενιζέλων, 
Παναγία Τριμάρτυρη, Τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν, Μινωικό πλοίο, εκκλησία του Αγίου Νικολάου κλπ.

Διασκέδαση -
Νυχτερινή Ζωή 

Εστιατόρια, παραδοσιακές ταβέρνες, καφέ,μπαρ, κλαμπ, παραδοσιακά κρητικά κέντρα 
διασκέδασης με ζωντανή κρητική μουσική, μικρά γραφικά μπαράκια και café που βρίσκονται σε 
ιστορικά κτίρια μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης

Θέατρα – Παραστάσεις 
- Φεστιβάλ

Θερινός κινηματογράφος στο κήπο του δημοτικού πάρκου, παραστάσεις στο Θέατρο Ανατολικής 
Τάφρου, Εκθέσεις Ζωγραφικής (Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων), εικαστικές εκδηλώσεις, συναυλίες 
κλ ασικής και σύγχρονης μουσικής, θεατρικά έργα κλπ.

«Καλοκαιρινό Φεστιβάλ της πόλης των Χανίων» (κάθε χρόνο Ιούλιο– Σεπτέμβριο με μουσικές, 
χ ορευτικές, θεατρικές παραστάσεις, «Dance Days - Διεθνές Φεστιβάλ Χορού», ευρωπαϊκό 
φεστιβάλ χορού με διεθνή χαρακτήρα, «Chania Rock Festival», διοργανώνεται από το 2002 με 
συμμετοχή τραγουδιστών και συγκροτημάτων από όλο τον κόσμο.

ΧΑΝΙΑ
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Τουρισμός Πόλης

Τουριστικό Προϊόν
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αγορά (Shopping)

Η Οδός Χάνδακος με πολλά μικρά μαγαζάκια για αγορές που οδηγεί μέχρι και το παραλιακό 
μ έτωπο του Ηρακλείου.

Η οδός Δαιδάλου ένας από τους πιο εμπορικούς πεζόδρομους του Ηρακλείου (εκεί υπάρχουν 
π ολλά από τα πιο γνωστά εμπορικά μαγαζιά της πόλης). 

Στο Ηράκλειο υπάρχουν κι άλλοι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι όπως η Δικαιοσύνης, η Ιδομενέως, η 
1821, η Καλοκαιρινού, η Έβανς, η Κυρίλλου Λουκάρεως, η 1866 γνωστή και ως η "αγορά" με 
π ολλά μαγαζάκια για αναμνηστικά δώρα, όπου στεγάζεται η κεντρική αγορά του Ηρακλείου 
(καταστήματα με τουριστικά είδη, φτηνά ρούχα και παπούτσια, φρούτα, λαχανικά, βότανα, 
μ παχαρικά, τυροκομικά, κρεοπωλεία), η Δημοκρατίας, η Ικάρου, η Αντιστάσεως και η 
Κν ωσού. Στην παραλιακή λεωφόρο Σ. Βενιζέλου λειτουργεί το πρώτο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Περίπατος στην Πόλη
Εν ετικά τείχη - ενετικό λιμάνι, οδός 25ης Μαρτίου, οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου, συνοικία 
«Λ άκκος», συνοικία Αγία Τριάδα (Κιζίλ Τάμπια), παλιά πόλη (Χάνδακας), παραλιακή λεωφόρος 
Σοφοκλή Βενιζέλου, κλπ.

Αξιοθέατα

Φρούριο Κουλέ, ναός του Αγίου Τίτου, παλιό δημαρχείο, ενετική Λότζια του Ηρακλείου, Βασιλική 
του Αγίου Μάρκου, μουσείο φυσικής ιστορίας, αρχ. Μουσείο Ηρακλείου, ιστορικό μουσείο, κρήνη 
του Μοροζίνι, τάφος του Καζαντάκη, Αρμένικη Εκκλησία, παλάτι του Δούκα και του Καπιτάνου, 
Μον ή Αγίου Πέτρου και Παύλου, Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Μηνά, Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών

Διασκέδαση - Νυχτερινή 
Ζωή 

Α ν και το Ηράκλειοείναι μια μεγάλη πόλη, τα εστιατόρια, τα μεζεδοπωλεία, τα μπαρ, τα καφέ
και οι λοιποί χώροι διασκέδασης βρίσκονται συγκεντρωμένα στο ιστορικό της κέντρο (οδός 
Κοραή, κεντρική αγορά, οδός Χάνδακος, πλατεία Αγ. Τίτου, Άγιος Μηνάς, παραλιακή λεωφόρος).

Θέατρα – Παραστάσεις -
Φεστιβάλ

Κηποθέατρα Ν. Καζαντζάκη& Μ. Χατζιδάκι (το καλοκαίρι διοργανώνονται συναυλίες, 
π αραστάσεις κλπ.), Ανοικτό Θέατρο & θερινός κινηματογράφος «Πύλη Βηθλεέμ» 
(θεατρικές & μουσικοθεατρικές παραστάσεις), Μουσείο Εικαστικών Τεχνών (φιλοξενεί κατά 
καιρούς αξιόλογες συλλογές σύγχρονης τέχνης), Φεστιβάλ Δήμου Ηρακλείου (κάθε καλοκαίρι 
διοργανώνονται θεατρικές παραστάσεις, φολκλορικά φεστιβάλ, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις και 
μ ουσικοχορευτικές εκδηλώσεις), Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και 
Χειροτεχνίας (κάθε καλοκαίρι στην πλατεία Ελευθερίας), Καστρινό καρναβάλι (με 
απ οκορύφωμα την παρέλαση του καρναβαλιού, που ξεκινά από την πύλη των Χανίων και καταλήγει 
στην Πλατεία Ελευθερίας). 
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Τουρισμός Πόλης

Τουριστικό Προϊόν ΡΕΘΥΜΝΟ

Αγορά (Shopping)

Το εμπορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται στους δρόμους Εθνικής Αντιστάσεως, Σουλίου, Παλαιολόγου 
και Αρκαδίου. 

Η οδός Αρκαδίου, η οποία πεζοδρομείται το καλοκαίρι, είναι ο πιο εμπορικός δρόμος της πόλης, με 
εμπορικά, κοσμηματοπωλεία, μικρά καταστήματα με χειροποίητα αντικείμενα κ.ά. 

Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, υπάρχουν καταστήματα λαϊκής τέχνης. 

Στην οδό Σουλίου στην πλατεία Πετυχάκη, βρίσκονται συγκεντρωμένα κοσμηματοπωλεία. 

Επ ίσης, η Λεωφόρος Κουντουριώτη (ο κεντρικότερος δρόμος που διασχίζει το Ρέθυμνο), 
συγκεντρώνει πλήθος εμπορικών καταστημάτων και καταλήγει στην πλατεία των Τεσσάρων 
Μαρτύρων.

Περίπατος στην Πόλη
Παλιά πόλη (οδός Ν. Φωκά -Μακρύ Στενό, οδός Εθν. Αντιστάσεως -Μεγάλη Πόρτα, οδός Αρκαδίου), 
Εν ετικό λιμάνι, Παραλιακή οδός Ελ. Βενιζέλου, κλπ.

Αξιοθέατα
Φρούριο Φορτέτζας, εκκλησία Αγ. Φραγκίσκου, αρχ. Μουσείο Ρεθύμνου, κρήνη Ριμόντι, ωδείο  -
Τζαμί Γαζή Χουσεΐν Πασά, λαογραφικό μουσείο, «Τούρκικο» σχολείο, Ιερός ναός Αγίου Φραγκίσκου, 
Λ ότζια, τέμενος Καρά Μουσά Πασά

Διασκέδαση -
Νυχτερινή Ζωή 

Το θετικό στοιχείο στη νυχτερινή διασκέδαση του Ρεθύμνου είναι όλα τα μαγαζιά βρίσκονται στο 
παλιό λιμάνι και την παλιά πόλη .  Το καλοκαίριο κόσμος μαζεύεται στην «Πασαρέλα»του 
Ρεθύμνου, ένα δρόμο κοντά στο λιμάνι δηλαδή, όπου είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες 
καφετέριες της πόλης, ενώ το χειμώνα η κίνηση μεταφέρεται μέσα στη παλιά πόλη γύρω από 
τ η κρήνη Ριμόντι, όπου υπάρχουν μουσικά καφενεία. Επίσης, στα στενά σοκάκια της παλιάς 
πόλης υπάρχουν πολλά μαγαζιά, κυρίως εστιατόρια και μεζεδοπωλεία.

Θέατρα – Παραστάσεις 
- Φεστιβάλ

ΡεθεμνιώτικοΚαρναβάλι, διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα 
καρναβάλια της Ελλάδος. 

Α ναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου, διεξάγεται τον Αύγουστο με πλήθος μουσικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων που αναφέρονται στην περίοδο της 
Α ναγέννησης.

Θέατρο Ερωφίλη – Fortezza (το καλοκαίρι φιλοξενείται πλήθος παραστάσεων θεάτρου και 
χ ορού).

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ρεθύμνου (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παιδικό θέατρο, 
π αραστάσεις χορού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους)
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Τουρισμός πόλης

Χώρες προέλευσης

Χώρα προέλευσης:

Κρήτη - 9,8% 43,9% - - 2,4%

Ελλάδα 9,8% 1 0,0% 1 2,7% 1 0,2% 1 1,1% 7 ,1%

Κρατήσεις

• Η συ ντριπτική πλειοψηφία των τουριστών πόλης (95%) προβαίνουν σε προκρατήσεις πριν ταξιδέψουν στον 
προορισμό του ς, ενώ το 7 4% προβαίνει σε κρατήσεις μέσω διαδικτύου.

• Από του ς επισκέπτες οι οποίοι κάνου ν 
προκρατήσεις, τα υψηλότερα ποσοστά εκείνων οι 
οποίοι προβαίνου ν σε κράτηση 4-6 μήνες πριν 
εμφανίζου ν οι Βρετανοί (60%) και οι Ρώσοι  (54%).

• Στον αντίποδα υ ψηλότερα ποσοστά σε εκείνους οι 
οποίοι προβαίνου ν σε κράτηση λιγότερο από έναν 
μήνα πριν, εμφανίζουν οι Ιταλοί με 71% και 
ακολου θού ν οι Γάλλοι με 64% και οι Τού ρκοι με 
48%.

• Το 68% των του ριστών κάνουν κράτηση διαμονής 
& μεταφοράς μαζί, εκ των οποίων το 45% 
προβαίνει σε κράτηση διαμονής - μεταφοράς σε 
μορφή ‘πακέτου ’ ("all-in-package-price«).

μ έχρι 1 
μ ήνα 
πριν
47%

2-3
μ ήνες 
πριν
22%

4-6
μ ήνες 
πριν
30%

7-12
μ ήνες 
πριν
1%

π ροκρατήσεις Κράτ ηση διαμονής –
μετ αφοράς σε μορφή 

«πακέτου»;

• Από του ς του ρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα για τουρισμό πόλης, μόνο το 6,0% περίπου επισκέπτεται 
την Κρήτη. Από αυ τούς, πρώτοι κατατάσσονται οι Γάλλοι (το 19,0% που επισκέπτονται την χώρα μας για του ρισμό 
πόλης πηγαίνουν στην Κρήτη) και ακολουθούν οι Ρώσοι (5,0%) και οι Τού ρκοι (2,0%).

• Στο σύ νολο της χώρας, οι επισκέπτες τουρισμού πόλης προέρχονται κυρίως από την Γαλλία (12,7%), την Ιταλία 
(1 1,1%), το Ην. Βασίλειο (10,2%) και τη Ρωσία (10,0%).

IPK International (2013)

Κράτ ηση διαμονής –
μετ αφοράς;
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Πληροφόρηση 

Μέσο πληροφόρησης

Διαδίκτυο 1 00% 94% 7 6% 1 00% 84% 65%

Ταξιδιωτικό Γραφείο - 1 00% 27 % 1 4% 58% 51 %

Κατάλογος ταξιδιωτικού
πρακτορείου

5% 9% 6% 1 1% - 2%

Ταξιδιωτικός οδηγός / 
βιβλίο

42% 9% 36% 23% 8% 9%

Φίλοι / συγγενείς - 21 % - 1 1% - 9%

* Σκανδιναβικές χώρες

• Το διαδίκτυ ο αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης για του ς Γερμανούς & Βρετανούς τουρίστες (100%), ενώ είναι 
συ γκριτικά λιγότερο διαδεδομένο για του ς τουρίστες από την Τουρκία (65%) και τη Γαλλία (76%).

• Για του ς Ρώσου ς του ρίστες τα ταξιδιωτικά γραφεία αποτελούν το βασικό τρόπο πληροφόρησης τους (100%), ενώ 
υ ψηλό είναι και το ποσοστό των Ιταλών (58%) και των Τούρκων (51%) που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο 
πληροφόρησης για τον προορισμό του ς.

• Ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληροφόρησης των τουριστών για τον προορισμό είναι το διαδίκτυο, με ποσοστό το 
οποίο αγγίζει το 82% και ακολουθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία με 43%, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί με 1 8% και οι φίλοι / 
συ γγενείς με 17%.

Τουρισμός πόλης

IPK International (2013)
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• Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι για τους τουρίστες πόλης ανέρχεται στα 1.225€ περίπου. Τις υψηλότερες δαπάνες 
καταγράφου ν οι επισκέπτες από τη Ρωσία, με μέσο όρο 1 .934 €, την Ιταλία με 1.364 € και τη Γαλλία με 1.158 €. Στον 
αντίποδα κινούνται οι Τού ρκοι (631 €) και οι Βρετανοί με (797 €).

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 141€ περίπου. Οι Ρώσοι ξοδεύ ου ν τα περισσότερα ανά 
διανυ κτέρευση (248 €) και ακολουθούν οι Τού ρκοι με 171 € περίπου. 
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Δαπάνες* – Διάρκεια ταξιδιού 

Τουρισμός πόλης

Χώρα προέλευσης:

Μέση δαπάνη ανά ταξίδι (€) 892,0 1 .934,4 1 .158,1 7 96,5 1 .364,0 631,2

Μέση δαπάνη ανά 
διανυ κτέρευση (€)

1 10,0 248,0 1 65,4 1 39,7 1 66,4 1 70,6

Μέση διάρκεια (ημέρες) 8,1 7 ,8 7 ,0 5,7 8,2 3,7

Άνωτων 4 ημερών 1 00% 1 00% 92% 7 9% 7 2% 22%

1  – 3  ημέρες - - 8% 21 % 28% 7 8%

• Η μέση διάρκεια ταξιδιού είναι 8,7  ημέρες, με το 81% των τουριστών πόλης να διαμένουν για 
τουλάχιστον 4 ημέρες.

• Τη μικρότερη διάρκεια ταξιδιού εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Τουρκία, με 3,7 ημέρες, οι οποίοι εμφανίζουν 
και το υ ψηλότερο ποσοστό (78%) σε αυ τούς οι οποίοι διαμένουν από 1 έως 3  ημέρες.

• Στον αντίποδα, το σύνολο τόσο των Ρώσων, όσο και των Γερμανών διαμένουν για 4 ή περισσότερες 
ημέρες, με μέση διάρκεια ταξιδιού 8,1 & 7,8 ημέρες αντίστοιχα.

IPK International (2013) * Σ υμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες γ ια το ξενοδοχείο και τη μεταφορά
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• Τα υ ψηλότερα ποσοστά γυναικών μεταξύ 
των του ριστών πόλης εμφανίζουν η Ρωσία 
(60%) και η Ιταλία (62%).

• Πλειοψηφία ανδρών εμφανίζουν οι 
επισκέπτες από τη Γερμανία με 68% τη 
Γαλλία με 63% και το Ην. Βασίλειο με 61%.

• Η μέση ηλικία των τουριστών 
ανέρχεται σε 45,2 έτη, με τις μικρότερες 
ηλικίες να εμφανίζονται μεταξύ των 
του ριστών από την Ιταλία και την Τουρκία,  
ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρούνται 
στου ς Βρετανούς (60% άνω των 55 ετών) 
και στου ς Γάλλους (41% άνω των 55 ετών)
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Φύλο - Ηλικίες

Μ.Ο. 
Άν δρες

46%

Μ.Ο. 
Γυν αίκες

54%

Α πό μ έσα προς τα έξω

• Γερμ ανία
• Ρωσία
• Γαλλία
• Ην. Βασίλειο
• Ιτ αλία
• Τουρκία

8% 1 8% 26% 1 9% 1 6% 1 2%

1 5 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

Ηλικίες

Τουρισμός πόλης

Χώρα προέλευσης:

Μέση ηλικία 50,5 47 ,9 56,2 55,7 35,3 41 ,2

IPK International (2013)

Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα για τουρισμό 
πόλης είναι κυρίως μεταξύ 35 – 55 ετών
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• Η μεγάλη πλειοψηφία των του ριστών πόλης είναι υ ψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (72%), ενώ το 50% ανήκει στο 
ανώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο της χώρας τους. 

• Υψηλότερα του  μέσου όρου  ποσοστά του ριστών μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου (18%), εμφανίζουν η Γερμανία 
(42%), η Γαλλία (33%) και η Ρωσία (25%).

• Η πλειοψηφία των Ιταλών (76%), Ρώσων (60%) και Βρετανών (52%) επισκεπτών πόλης είναι μεσαίου εισοδήματος 
(ανώτερου  και κατώτερου).
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Εισόδημα – Επίπεδο Εκπαίδευσης

αν ώτερο
5 0%

αν ώτερο -
μ εσαίο

2 1%

κατώτερο 
μ εσαίο

1 6%

κατώτερο
4 %

Ά λλο
9 %

Α πό μ έσα προς τα έξω

• Γερμ ανία
• Ρωσία
• Γαλλία
• Ην. Βασίλειο
• Ιτ αλία
• Τουρκία

υψηλό
7 2%

μ εσαίο
1 8%

χ αμ ηλό
1 0%

Εκπαίδευση

Τουρισμός πόλης

Εισόδημα νοικοκυριού

IPK International (2013)
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Εισόδημα – Επίπεδο Εκπαίδευσης

80%

40%

51%

47%

24%

82%

30%

49%

37%

31%

18%

30%

15%

45%

7% 13%

1%

Γερμανία

Ρωσί α

Γαλλία

Ην . 
Βασίλειο

Ιταλία

Του ρκία

αν ώτερο αν ώτερο - μεσαίο κ ατώτερο μεσαίο κ ατώτερο Άλ λο

53%

7 5%

65%

1 00%

8 9%

95%

42%

25%

33%

11%

5%

5%

2%

Γερμανία

Ρωσί α

Γαλλία

Ην . 
Βασίλειο

Ιταλία

Του ρκία

υ ψηλό μ εσαίο χ αμηλό

Επίπεδο Εκπαίδευσης ανά χώρα

Τουρισμός πόλης

Εισόδημα νοικοκυριού ανά χώρα

IPK International (2013)
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• Η πλειοψηφία των τουριστών πόλης θεώρησαν 
ως σημαντικό στοιχείο των διακοπών τους τα 
αξιοθέατα (7 0%),  του ς περιπάτους στην πόλη 
(66%) και το φαγητό & ποτό (52%).

• Ιδιαίτερα χαμηλές θέσεις στη σημασία την 
οποία του ς δίνουν οι επισκέπτες πόλης έχουν 
τα φεστιβάλ και οι αθλητικές εκδηλώσεις 
(αμφότερες 3%), καθώς και η επίσκεψη σε 
φίλου ς ή συγγενείς (7%). 

• Η επίσκεψη σε μουσεία ή /και εκθέσεις 
παρου σιάζει συγκριτικά πολύ υψηλά ποσοστά 
ανάμεσα στους Ιταλούς (100%) και τους 
Ρώσου ς (85%), ενώ τα ψώνια συγκεντρώνουν 
πολύ  υ ψηλά ποσοστά ανάμεσα στους 
Γερμανού ς (75%), τους Γάλλους (63%) και τους 
Ιταλού ς (61%).

• Παρά το κατά μέσο όρο υ ψηλό ποσοστό, 
δείχνου ν χαμηλή προτίμηση στα αξιοθέατα και 
την επίσκεψη σε αντικείμενα ενδιαφέροντος οι 
Γερμανοί (25%).

Τι ήταν σημαντικό...

70%

66%

52%

48%

40%

20%

10%

10%

7%

3%

3%

Α ξιοθέατα 

Περίπατοι

Φαγ ητό και ποτό

Επ ίσκεψη σε μουσεία / εκθέσεις

Ψών ια

Επ ίσκεψη σε πάρκα 

Θέατρα, συναυλίες, μιούζικαλ

Νυχ τερινή ζωή

Επ ίσκεψη σε φίλους / συγγενείς

Α θλ ητικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Τι ήταν  σημαντικό κατά τη διάρκεια των διακοπών;

Τουρισμός πόλης

IPK International (2013)
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Προφίλ τουριστών πόλης ανά χώρα προέλευσης - Σύνοψη

Τουρισμός πόλης

IPK International (2013)

Ηλικία 3 5-54 (80%)
3 5-44 & 55-64

(7 3%)
4 5-54 (46%) &

6 5-7 4 (35%)
3 5-44 (27%) &

5 5-64(36%)
2 5-34 (57%) 2 5-44 (74%)

Εισόδημα Υψηλό (80%) Μέσο (60%)

Υψηλό & μ έσο 
π ρος υψηλό 

(1 00%)

Υψηλό & μ έσο 
π ρος υψηλό

(8 4%)

Μέσο (7 6%) Υψηλό (82%)

Επίπεδο Εκπαίδευσης Υψηλό (53%) Υψηλό (75%) Υψηλό (65%) Υψηλό (100%) Υψηλό (89%) Υψηλό (95%)

Μέση δαπάνη
αν ά ταξίδι 

8 92 € 1.934€ 1 .158 € 7 67 € 1 .364€ 631 €

Μέση δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση

110€ 248 € 1 65 € 1 40 € 1 66€ 17 1 €

Μέση διάρκεια 
παραμονής

8 ,1  ημέρες 7 ,8 ημέρες 7 ,0 ημέρες 5 ,7 ημέρες 8 ,2 ημέρες 3 ,7  ημέρες

Κύ ριο μέσο 
πληροφόρησης

In ternet
(1 00%)

Ταξ. Γραφείο 
(1 00%) &

In ternet (94%)

In ternet
(7 6%)

In ternet
(1 00%)

In ternet
(8 4%)

In ternet
(65%)

Έγ καιρη κράτηση 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 7 5%

on line κράτηση 1 00% 9 4 % 7 6% 8 9 % 8 4 % 3 9%

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς

6 7 % 1 00% 9 0% 8 4 % 5 8% 6 9 %

κράτηση διαμονής & 
μ εταφοράς σε 

"a ll-in-package-price"
4 9 % 2 8 % 3 8 % 3 9% - 5 8%

Γερμανοί Ρώσοι Γάλλοι Βρετ ανοί Ιτ αλοί Τ ού ρκοι
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6.6 Ναυτικός Τουρισμός
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Ναυτικός Τουρισμός
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Λιμένες Κρουαζιέρας
• Το λιμάνι του Ηρακλείου μαζί με το λιμάνι του  Πειραιά είναι τα 2  ελληνικά λιμάνια βάσης για τα ταξίδια 

κρου αζιέρας.

• Συ γκρίνοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά των υποδομών των δύ ο ελληνικών λιμένων που αποτελούν αφετηρίες 
σημαντικού αριθμού ταξιδιών κρουαζιέρας, με τις αντίστοιχες υ ποδομές των λιμένων βάσης της Μεσογείου, 
προκύ πτουν τα εξής:

o τόσο ο Πειραιάς, όσο και το Ηράκλειο διαθέτουν προβλήτες των οποίων ο αριθμός υ πολείπεται του  μέσου 
μεσογειακού αριθμού προβλητών ανά λιμάνι. Ωστόσο, ο αριθμός προβλητών των δύ ο λιμένων κρίνεται 
ικανοποιητικός, καθώς εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση πολλών κρουαζιερόπλοιων ταυτοχρόνως

o Το Ηράκλειο διαθέτει συνολικό μήκος προβλητών που ξεπερνά το μεσογειακό μέσο όρο, ενώ το συ νολικό μήκος 
των προβλητών στον Πειραιά υπολείπεται αυτού.

o τα δύ ο ελληνικά λιμάνια δύ νανται να εξυπηρετήσουν τα τελευταίας γενιάς κρουαζιερόπλοια, καθώς διαθέτουν 
προβλήτες άνω των 350 μ. με μέγιστο βύ θισμα 11 μ. Το Ηράκλειο υ περτερεί του Πειραιά, καθώς στο 
συ γκεκριμένο λιμάνι δύ νανται να ελλιμενιστούν πλοία μεγαλύτερου μήκους και βυθίσματος από ότι στον 
Πειραιά.

o τα δύ ο λιμάνια φαίνεται να υ στερούν των μεσογειακών αναφορικά με τον αριθμό των επιβατικών σταθμών που 
διαθέτου ν.

Υποδομ ές

Μέσος Όρος 
Μεσογ ειακών 

Λ ιμένων Βάσης 
Ηράκλειο Πειραιάς

Α ριθμός προβλητών κρουαζιέρας 1 0,4 8 9

Μήκος προβλητών κρουαζιέρας 3 .080 3 .394 2 .800

Μέγ ιστο μήκος π ροβλήτα 4 32,6 7 90 3 95

Μέγ ιστο βύθισμα πλοίου προς υποδοχή 1 2,4 1 5 1 1

Α ριθμός επιβατικών σταθμών 3 1 2

Συ γ κριτική Καταγραφή Υποδομών Ελληνικών και Μεσογειακών Λιμένων Βάσης

Υ πουργείο Τουρισμού, Σχέδιο Δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας, Μάιος 2013
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Υποδομές Θαλάσσιου Τουρισμού (μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια)

Είδος Τουριστικού 
Λιμένα

Θέση Τουριστικού Λιμένα

Μαρίν ες  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΟΡΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΡΕΘΥΜΝΟ

 ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

 ΚΙΣΣΑΜΟΣ

 ΜΑΛΛΙΑ

Καταφύγια  ΟΡΜΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 ΘΕΣΗ ΒΟΛΑΚΑΣ Δ. ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ

 ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 ΓΑΥΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αγκυροβόλια  ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΘΕΣΗ ΛΗΣΤΗ ΣΠΗΛΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ξεν οδοχ ειακοί 
Λιμέν ες

 CRETA PANORAMA ΚΑΒΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 PORTO ELOUNTA ΚΡΗΤΗ

 ΝΑΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ Α.Ε ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 FODELE VIP THALASSO ΟΡΜΟΣ ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ

 ΒΑΘΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

• Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 10 μαρίνες (3 στην ΠΕ Χανίων, 2 στην ΠΕ Ρεθύ μνου, 2  στην ΠΕ Ηρακλείου & 
3  στην ΠΕ Λασιθίου), 7 ιδιωτικές μαρίνες σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες & 16 τουριστικά καταφύγια (4 στην ΠΕ 
Χανίων, 3  στην ΠΕ Ρεθύμνου, 4 στην ΠΕ Ηρακλείου & 5 στην ΠΕ Λασιθίου). Επίσης, λειτουργούν 24 λιμάνια μικρής 
κλίμακας , ενώ υ πάρχουν και 18 φυσικά λιμάνια που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση μικρών τουριστικών & 
αλιευ τικών σκαφών.

• Με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου  Ανάπτυξης για τον 
Του ρισμό, η Κρήτη αποτελεί τη Ζώνη 
Ναυ σιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ) 5 στην οποία 
χωροθετού νται 8 μαρίνες, 6 αγκυροβόλια / 
καταφύ για τουριστικών σκαφών και 7 
ξενοδοχειακοί λιμένες.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
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Αφίξεις κρουαζιέρας

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα 
λιμάνια της Κρήτης παρουσιάζουν μία έντονη 
διακύμανση από το 2010, φτάνοντας στο υ ψηλότερο 
σημείο το 2013, με 438.042 αφίξεις. Ο Άγιος Νικόλαος 
άρχισε να έχει αφίξεις από το 2012 και μετά 
παρου σιάζοντας μία σταθερή κίνηση τα τελευταία τρία 
χρόνια.

Ένωση Λιμένων Ελλάδας 2015

• Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων παρουσιάζουν 
μικρότερη διακύμανση και διαφαίνεται ότι η μείωση 
αφίξεων επιβατών δεν σχετίζεται μόνο με τον αριθμό 
των κρου αζιερόπλοιων, αλλά και με τη  δυ ναμικότητα 
των πλοίων τα οποία φτάνου ν στα λιμάνια.

10,3%

75,3%

14,4%

Χανιά
14,4%

Ηράκλειο
60,6%

Άγ. 
Νικόλαος
25,0%

2014

316.509

379.680
392.991

438.042

322.687

2010 2011 2012 2013 2014

Αφίξεις επ ιβατών κρουαζιερόπ λοιων

ΧΑΝΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

επιβάτες

πλοία

2010 2011 2012 2013 2014

• Η μεγάλη πλειοψηφία των αφίξεων επιβατών και 
πλοίων αφίχθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου το 
οποίο αποτελεί και λιμάνι home-port.

Πλ οία Επιβάτες
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Χώρες προέλευσης τουριστών κρουαζιέρας

• Το 2014 οι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια ανήλθαν σε 
22,04 εκ. παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 12,16 εκ. ήταν  
Β. Αμερικανοί. 

• Οι ευ ρωπαίοι του ρίστες κρουαζιέρας αποτελούν το 29% 
του  συ νόλου των τουριστών κρουαζιέρας. Κατά το 2014 
περίπου 6,39 εκ. ευρωπαίοι ταξίδεψαν με 
κρου αζιερόπλοιο. 

• Βασικές χώρες προέλευσης ευρωπαίων τουριστών 
κρου αζιέρας αποτελούν η Γερμανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο / Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, 
από τις οποίες προέρχεται το 83% των επιβατών 
κρου αζιερόπλοιων.

1.771,0

1.644,0

842,0

593,0

454,0

176,3

143,0

122,0

109,0

78,8

73,0

37,7

12,2

331,0

Γερμανία

Ην. Βασίλειο /
Ιρλανδία

Ιταλία

Γαλλία

Ισπανία

Νορβηγία

Ελβετία

Αυστρία

Ολλανδία

Σουηδία

Βέλγιο

Δανία

Φιλανδία

Λοιπές

Ευρω παίοι Επιβάτες Κρουαζιέρας  ανά χώρα 
προέλευσης 2014 (χιλ)

Cru iseLines International Association (CLIA )
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Στοιχεία Τουρισμού Κρουαζιέρας

• Η μεγάλη ελκυστικότητα των Μεσογειακών 
προορισμών διατηρεί τις Μεσογειακές χώρες σε 
υ ψηλές θέσεις στην κατάταξη των χωρών, με βάση 
του ς του ρίστες κρουαζιέρας που τις επισκέπτονται 
ετησίως. 

• Η Ελλάδα αποτελεί το 2014 τον 3 ο πιο δημοφιλή 
προορισμό στην Ευρώπη με 4,1 εκατομμύρια 
του ρίστες κρουαζιέρας (14,1% των συνολικού αριθμού 
του ριστών κρουαζιέρας σε ευρωπαϊκούς 
προορισμούς). 

• Ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, η Μύ κονος, η Κέρκυ ρα και 
το Κατάκολο αποτελού ν τα κύρια λιμάνια προορισμού.

6.174

4.891

4.076

2.619

2.439

1.119

1.106

922

562

472

461

426

3.700

Ιτ αλία

Ισπανία

Ελλάδα

Ν ορβηγία

Γαλλία

Κροατ ία

Πορτ ογαλία

Ηνωμ ένο …

Σουηδία

Εσθονία

Benelux

Μάλτ α

Υ πόλοιπη …

Τουρίστες Κρουαζιέρας  ανά ευρωπαϊκή χώρα 
προορισμού 2014 (χιλ)
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Τουρίστες Κρουαζιέρας – Ευρώπη / Ελλάδα (χιλ) Ελ λ άδα

Ευ ρώπη

• Η Ελλάδα φαίνεται πως έχασε σημαντικό έδαφος 
στον του ρισμό κρου αζιέρας, καθώς ενώ το 2009
ήταν η Ευ ρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό 
επισκέψεων (21% του  τουρισμού κρουαζιέρας σε 
ευ ρωπαϊκούς προορισμούς), τα επόμενα έτη 
υ ποχώρησε στην τρίτη θέση της σχετικής 
κατάταξης προς όφελος της Ιταλίας και της 
Ισπανίας.

Cru iseLines International Association (CLIA )
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Στοιχεία Τουρισμού Κρουαζιέρας

• Τα ευ ρωπαϊκά λιμάνια που αποτελούν τους κυριότερους ενδιάμεσους σταθμούς κρουαζιέρας είναι αυ τά των οποίων οι 
ενδοχώρες αποτελούν γνωστά τουριστικά θέρετρα. 

• Κορυ φαίο λιμάνι αναφορικά με τις επισκέψεις του ριστών κρουαζιέρας το 2014 είναι το γαλλικό λιμάνι Marseille το 
οποίο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 1 ,3εκ. τουρίστες. 

• Τις επιδόσεις του γαλλικού λιμένα ακολουθούν λιμάνια που προσφέρουν πρόσβαση σε προορισμούς με διεθνή εμβέλεια 
όπως το Naples στην Ιταλία, το Dubrovnik στην Κροατία, τα λιμάνια Σαντορίνης και Κέρκυρας στην Ελλάδα, το 
Liv orno στην Ιταλία και το λιμάνι της Μυ κόνου.
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Στοιχεία Τουρισμού Κρουαζιέρας

• Η συ νολική συνεισφορά της κρου αζιέρας στην 
ευ ρωπαϊκή οικονομία υ πολογίζεται σε €40,22 δις το 
2014, ενώ η άμεση συνεισφορά της εκτιμάται ότι 
ανήλθε σε €16,6 δις.  

• Η περισσότερο ωφελημένη χώρα, όσον αφορά στην 
άμεση συνεισφορά της κρουαζιέρας, είναι η Ιταλία, η 
οποία αποτελεί μαζί με την Γερμανία τα μεγαλύτερα 
κέντρα κατασκευής κρουαζιερόπλοιων και παράλληλα 
κατέχει ηγετική θέση στην επιβίβαση σε 
κρου αζιερόπλοια και στον προορισμό του ρισμού 
κρου αζιέρας. 

• Η συ νεισφορά του  τουρισμού κρουαζιέρας στη 
ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 506 εκ. € για το 2014.

• Η σχετικά χαμηλή προστιθέμενη αξία που παράγει ο 
κλάδος της κρου αζιέρας στην Ελλάδα σε σχέση με 
άλλες χώρες της Ευρώπης, οφείλεται σε διάφορου ς 
παράγοντες που σχετίζονται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα με 
τη λειτου ργία του συγκεκριμένου κλάδου  στη χώρα μας, 
με κυ ριότερο την αδυ ναμία προσέλκυσης κίνησης 
βάσης. Η συγκριτικά υ ψηλότερη δαπάνη κατανάλωσης 
των του ριστών στα λιμάνια βάσης, έναντι της 
αντίστοιχης δαπάνης στα λιμάνια διέλευσης, 
αποτυ πώνει τις απώλειες που καταγράφει η ελληνική 
οικονομία σε όρου ς δυ νητικών κερδών. 

4,601

3,254

3,155

1,208

1,117

0,591

0,582

0,506

0,399

0,228

0,996

Ιταλία

Γερμανία

Ην . Βασίλειο 

Ισπανία

Γαλλία

Ν ορβηγία

Φ ι λανδία

Ελ λ άδα

Ολ λανδία

Σου ηδί α

Λοι πές

Άμεση συνεισφορά Τουρισμού  Κρουαζιέρας  στην 
ευρω παϊκή οικονομία  (δις €)

Cru iseLines International Association (CLIA )
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Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

ΠΕ Επω νυμία ΚΘ
Δ υναμικό-

τ ητ α ΚΘ
(άτ ομα)

Εγκαταστάσεις
Επω νυμία 

Ξενοδοχείου / 
Κατ ηγορία

Αριθμός  
δω ματίων / 

Αριθμός  
Κλινώ ν

Περίοδος  
Λειτ ουργίας

Χαν ιά
PERLE ROI HEALTH
SPA MARINE

1 40
Χαμ άμ, λουτήρες υδροθεραπείας, δωμάτια 
μ ασάζ.

PERLE RESORT
HOTEL / 5*

1 33 / 292
Εποχ ική (Απρίλιος

– Οκ τώβριος)

Ηράκλειο AEGEO SPA 1 00

1  εσωτερική πισίνα, 2 πισίνες με υδρομασάζ & 
χ λ ιαρό θαλασσινό νερό, τζακούζι, σολάριουμ, 
σάου να και χαμάμ, καθώς και 24 δωμάτια 
θεραπείας. Περιλαμβάνει Ινστιτούτο
Αποκ ατάστασης Σπονδυλικής Στήλης

KAN TIA / 5* 289 / 665
Εποχ ική (Απρίλιος –

Ν οέμβριος)

Ηράκλειο
ROYAL MARE
THALASSO

1 00

Ει δι κή υδροτονωτική πισίνα επιφάνειας 350τ.μ., 
Aquagym-Aquastream, AquaBike, Καμπίνες 
φρον τίδων, Χώρος μασάζ Zen, Hammam
Or i ental, Κέντρο Αισθητικής, Γυμναστήριο, 
χ αμάμ, σάουνα, φυσικό σολάριουμ

ALDERMAR ROYAL
MARE VILLAGE / 5*

435/91 4
Εποχ ική (Απρίλιος –

Ν οέμβριος)

Λασίθι
ELOU N DA SPA &
THALASSOTHE-
RAPY CENTER

1 00
Πι σίνες θαλασσοθεραπείας, 24 χώροι ατομικών 
θεραπειών μασάζ, ατομικοί λουτήρες 
υ δροθεραπείας με θαλασσινό νερό, jacuzzi.

THE ELOU N DA SPA &
THALASSOTHE-RAPY /

5*
254 / 551

Εποχ ική (Απρίλιος
– Οκ τώβριος)

• Στην Κρήτη λειτουργούν 4 από τα 9 πιστοποιημένα κέντρα θαλασσοθεραπείας της χώρας, στα οποία έχει χορηγηθεί 
Ειδικό Σήμα Λειτου ργίας από τον ΕΟΤ. Η συνολική δυναμικότητα των 4 Κέντρων θαλασσοθεραπείας της Κρήτης 
ανέρχεται σε 440 άτομα και βρίσκονται σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5 αστέρων.

Spa

• H πλειοψηφία των ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Κρήτη προσφέρουν υπηρεσίες spa από έμπειρους χειροπρακτικούς
και με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρονται, είναι το μασάζ με 
αιθέρια έλαια, η αρωματοθεραπεία, θεραπεία με θαλασσινό νερό και η βοτανοθεραπεία.

ΞΕΕ, Α νάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, 2012
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Αθλητικός Τουρισμός & Τουρισμός Περιπέτειας

Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Υποδομές

Παγ κρήτιο Στάδιο - Εθν ικό Αθλητικό 
Κέν τρο Ηρακλείου

Πολ υδύναμο αθλητικό κέντρο - Ολυμπιακή εγκατάσταση των αγώνων του ΑΘΗΝΑ 
2 004. Περιλαμβάνει: 2γήπεδα π οδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών,  στίβο οκτώ 
διαδρομών  και βοηθητικό στίβο έξι διαδρομών, δημοτικό κλειστό γ υμναστήριο, 
δημ οτικό κλειστό κολυμβητήριο,  αίθουσες π ολλαπλών χρήσεων, αίθουσα πάλης 
π υγμαχίας, ξιφασκίας,  χορού, άρσης βαρών,  σκοποβολής, ΤAE KWO DO & 

π ροσομοιωτή κωπηλασίας, 

Εθν ικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων Στάδιο, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο χάντμπολ, 2 γήπεδα τένις, 
κολ υμβητήριο (κλειστό και ανοικτό), σκοπευτήριο.

Δ ημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 2 36 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις ΠΕ:
• 6  κολυμβητήρια
• 2  σκοπευτήρια
• 6 0 γήπεδα μπάσκετ
• 17  γ ήπεδα βόλεϊ & 4 γήπεδα beach volley

• 2 8  γήπεδα τένις
• 1 36 γήπεδα ποδοσφαίρου
• π άν ω από 25 κλειστά γυμναστήρια 

Ιδιωτικές Αθλητικές εγκαταστάσεις • Ιδιωτικά Αθλητικά & Προπονητικά Κέντρα 
• Α θλ ητικές Εγ καταστάσεις ξενοδοχείων: πολλές ξενοδοχειακές μονάδες 

διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα τέννις, βόλει, μπάσκετ, 
γ υμναστήρια, μίνι γκολφ,κλπ)

• Το κλίμα της Κρήτης επιτρέπει την άσκηση του αθλήματος κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου . Στην Κρήτη λειτουργούν δύο γήπεδα γκολφ , επιτρέποντας στους φίλους του γκολφ 
να συ νδυάζουν τις διακοπές τους με το αγαπημένο τους σπορ. Το πρώτο στην Χερσόνησο 
(18 οπών), που  έχει παγκόσμια αναγνώριση και το δεύ τερο στην Ελούντα (9 οπών).

Γκολφ
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Πεζοπορικές/ορειβατικές διαδρομές
• Η Κρήτη διαθέτει μεγάλο αριθμό πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών, πολλές εκ των 

οποίων είναι φυ σικά μονοπάτια και άλλες χαραγμένες από τοπικές πρωτοβουλίες πολιτιστικών 
συ λλόγων, δήμων, αναπτυξιακών φορέων κ.λπ. Στην πλειοψηφία τους περνάνε μέσα από 
μοναδικής ομορφιάς τοπία για όλες τις προτιμήσεις και όλων των επιπέδων δυ σκολίας.

Ορειβατικά καταφύγια

• Η Κρήτη διαθέτει οκτώορειβατικά καταφύγια, τα οποία είναι συγκεντρωμένα 
κυ ρίως στη Δυτική Κρήτη (Λευκά Όρη και Ψηλορείτη). Η δυ ναμικότητα τους σε θέσεις 
φιλοξενίας ορειβατών κυμαίνεται από 1 5 ορειβάτες στο καταφύγιο του  Λιμνάκαρου, 
έως 50 ορειβάτες στο καταφύγιο του  «Καλέργη» του Ομαλού.

Αναρρίχηση

• Ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα 
σήμανσης με αποτέλεσμα να μένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. Εξαίρεση 
αποτελεί το Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4 (υπό την εποπτεία της 
Ευ ρωπαϊκής Ένωσης Ορεινής Πεζοπορίας (E.W.V.), το οποίο για την Κρήτη ξεκινάει 
από  το Καστέλλι Κισσάμου και καταλήγει στη Ζάκρο. Το Ε4 δίνει τη δυ νατότητα στους 
περιπατητές να γνωρίσουν την άγνωστη κρητική φύ ση, αφού  περνά από παλιά 
μονοπάτια, οικισμούς, μοναστήρια και από τα ψηλά βου νά της Κρήτης.

• Ο του ρισμός αναρρίχησης αποκτάει ολοένα και περισσότερους οπαδού ς στο εξωτερικό αλλά 
και στην Ελλάδα. Τα βου νά και τα φαράγγια που υ πάρχουν στο εσωτερικό του  νησιού είναι 
ιδανικοί προορισμοί με σπάνια θέα για τους λάτρεις του συγκεκριμένου σπορ. Οι 
περιοχές που προσφέρονται για αναρρίχηση είναι: Καλαθάς, Σταυρός, Γκίγκιλος, Θέρισος
στην Π.Ε. Χανίων, Κοψιάς, Αγιοφάραγγο, Καπετανιανά, Αλμυρός στην Π.Ε. Ηρακλείου, 
Παλιόκαστρο στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Δίκτη στην Π.Ε. Λασιθίου. 



PwC

Αθλητικός Τουρισμός & Τουρισμός Περιπέτειας

291

Ποδηλασία

Ανεμοπτερισμός ή αλεξίπτωτο πλαγιάς. 

Ιππασία
• Οργανωμένες επιχειρήσεις ιππικού του ρισμού λειτουργούν σε όλες τις Π.Ε. της 

Κρήτης. Απευθύνονται στον ντόπιο και στον ξένο τουρισμό και καταγράφουν μικρή 
αλλά σταθερή αύ ξηση της τουριστικής τους ζήτησης ετησίως. Τα τελευταία χρόνια 
στην Κρήτη, έχουν αναπτυχθεί ιππικοί όμιλοι που προσφέρουν θεραπευτική 
ιππασία, που έχει αποδειχθεί ότι ωφελεί σε περιπτώσεις σωματικών, ψυ χολογικών, 
νοητικών, καθώς και επικοινωνιακών προβλημάτων αλλά και προβλημάτων 
συ μπεριφοράς, προσαρμογής & κοινωνικοποίησης. 

• Ένα πυκνό δίκτυο δρόμων, λόφων και δασών δίπλα στην πόλη, αλλά και 
ορεινών συμπλεγμάτων, που είναι ανοιχτά για δραστηριότητες, δημιουργούν την 
καλύ τερη «πίστα» για ποδηλασία. Οι ποδηλατικές διαδρομές στην Κρήτη είναι περίπου 
49 και ποικίλουν σε δυσκολία. Παράλληλα, στην Κρήτη  διοργανώνονται πολλοί 
ποδηλατικοί αγώνες καθ’ όλη τη διάρκεια του  έτους. 

• Το αλεξίπτωτο πλαγιάς, είναι ένα σπορ με αρκετούς υ ποστηρικτές. Στην Κρήτη 
υ πάρχουν αρκετές πίστες, για κάθε επίπεδο, όπου  μπορεί κάποιος να εξασκηθεί 
απολαμβάνοντας από ψηλά την κρητική φύση. Οι βασικές πλαγιές που 
προσφέρονται για ανεμοπτερισμό είναι Π.Ε. Χανίων:  Αμμόλοφος Νέας Χώρας, 
Οροπέδια Ομαλού  & Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Λίμνη Κου ρνά, Ελαφονήσι, Π.Ε.: 
Ηρακλείου: Βαθύπετρο, Αβδού Πεδιάδος, Σταλίδα, Μάλλια, Ψαρή Φοράδα, Π.Ε. 
Λασιθίου: Ιεράπετρα, Καμινάκι, Θρυφτή.
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Σπήλαια 
• Η Κρήτη αποτελεί ένα σπηλαιολογικό παράδεισο, αφού  υ πάρχουν περισσότερα από τα 

μισά σπήλαια της Ελλάδος (περίπου 5.000). Εδώ υ πάρχουν τα τρία μεγαλύτερα 
σπηλαιοβάραθρα της Ελλάδας. Τα δύ ο βρίσκονται στο Μελιδόνι (Γουρθούθακας –
βάθος 1.208μ. και  Λιοντάρι – βάθος 1.110μ.) και το τρίτο στα Ανώγεια (Ταφκούρα –
βάθος 860μ.). Ένας κλάδος της σπηλαιολογίας, που αναπτύσσεται είναι η του ριστική 
αξιοποίηση σπηλαίων. Στην Κρήτη απαντώνται 3 τουριστικά επισκέψιμα σπήλαια 
από τα 21  της Ελλάδος. Το μεγαλύτερο είναι το σπήλαιο Σφεντόνη στα Ζωνιανά, ενώ 
τεράστιας μυθολογικής και πολιτισμικής αξίας είναι τα σπήλαια Δικταίον Άντρον στο 
Ψυ χρό Λασιθίου (σπουδαίο λατρευτικό σπήλαιο της αρχαιότητας,  όπου ο μύ θος λέει ότι 
γεννήθηκε ο μεγαλύτερος θεός της αρχαιότητας, ο Δίας) και Ιδέον Άντρον στο  
Οροπέδιο Νίδας Ρεθύ μνου (σπήλαιο που  σύμφωνα με το μύθο μεγάλωσε ο Δίας). 

• Υπάρχου ν αναρίθμητα φαράγγια στην Κρήτη, ορισμένα απ' αυ τά πάρα πολύ γνωστά, όπως 
το φαράγγι της Σαμαριάς, το οποίο είναι το δημοφιλέστερο περιπατητικό φαράγγι της 
Ευ ρώπης. Ωστόσο τα περισσότερα φαράγγια παραμένουν άγνωστα στον πολύ κόσμο, αν κι 
όχι λιγότερο εντυπωσιακά κι όμορφα. Τα φαράγγια παρέχουν τη δυ νατότητα για 
ευ κολότερη πεζοπορία, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτός είναι και ο λόγος που  οι 
Ορειβατικοί Σύλλογοι της Κρήτης περιορίζουν τις καλοκαιρινές εξορμήσεις τους σε 
διασχίσεις φαραγγιών και καταλήγουν στη θάλασσα για ένα δροσιστικό 
μπάνιο. Ωστόσο δεν είναι προσβάσιμα όλα τα φαράγγια στην Κρήτη, καθώς 
κάποια από αυ τά απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες, γνώσεις κι εξοπλισμό. 

Φαράγγια

• Τα σημαντικότερα φαράγγια της Δυτικής Κρήτης εκτός από το φαράγγι της Σαμαριάς είναι της 
Πολυ ριννίας, της Αγίας Ειρήνης, της Λισσού, της Αράδαινας, της Ίμπρου, του Αυλακίου, το 
Κου ρταλιώτικο, του Πατσού και των Μύλων. Στην Ανατολική Κρήτη τα πλέον γνωστά 
φαράγγια είναι του Ρου βά, το Βοζιριάνό, το Αγιοφάραγγο, του Αλμυρού, της Σαρακηνάς, του  Χα, 
της Ζακρού , το Περβολάκια, των Πεύκων και του Κου τσουρά. 
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Σε όλη την Κρήτη λειτουργούν πολλά καταδυτικά κέντρα (κυρίως στα βόρεια του νησιού) που 
μπορού ν να εξυπηρετήσουν δύ τες όλων των κατηγοριών, κάθε χρονική περίοδο.

• Χανιά: Ο κόλπος της Σού δας & οι βραχώδεις ακτές από τις Καλύβες ως και τη 
Γεωργιού πολη φιλοξενούν δεκάδες εντυπωσιακά σημεία κατάδυσης, με δεκάδες σπηλιές και 
βραχώδεις αβύ σσους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το υ ποθαλάσσιο σπήλαιο των Ελεφάντων, 
που  πήρε το όνομά του  από τα οστά ελεφάντων που υ πάρχουν ακόμη απολιθωμένα στο 
βυ θό.

• Ρέθυμνο: Ο βυ θός στα Σκινάρια είναι από του ς εντυπωσιακότερους στο νησί, με πλούσια ζωή και ορατότητα που  
ξεπερνάει τα 40 μ. Στο βορρά, οι βραχώδεις ακτές ανάμεσα στη Σκαλέτα και το Γεροπόταμο, γεμάτες σπηλιές, 
προσφέρονται για υ ποβρύχια εξερεύνηση.

• Ηράκλειο: Οι κύ ριες περιοχές κατάδυσης βρίσκονται στην περιοχή της Αχλάδας, δυτικά του Ηρακλείου. Καταδυ τικά 
κέντρα βρίσκονται στις παραλίες της Λυγαριάς και του  Μονοναύτη. Αρκετές σχολές κατάδυσης βρίσκονται επίσης στη 
Χερσόνησο και στα Μάλια, προσφέροντας συνήθως καταδυ τικές εκδρομές στο νησί της Ντίας. 

• Λασίθι: Η καταδυτική εμπειρία ξεκινάει συνήθως από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, το νησί των Αγίων Πάντων 
και το Βού λισμα. Στις ακτές του  Κάβο Σίδερο, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει ίσως τον πλουσιότερο βυ θό στο νησί. 
Στην Ιεράπετρα, καταδύσεις γίνονται στην παραλία του Περιστερά και στο νησάκι της Αγίας Φωτιάς. Στο Κου φονήσι, 
την Ίτανο & την Ελού ντα υ πάρχουν τμήματα βυ θισμένων παλιών πόλεων, που μπορού ν να εξερευνηθούν με μάσκα.
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• Ο επισκέπτης της Κρήτης μπορεί να ναυλώσει ένα σκάφος από οργανωμένες μαρίνες που 
συ ναντά σε ολόκληρο το νησί με έμπειρους καπετάνιους και να βιώσει μοναδικές στιγμές στο 
κρητικό πέλαγος. Επίσης, κάθε χρόνο οι ναυταθλητικοί σύλλογοι του νησιού διοργανώνουν 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης, J24, Regatta και Laser.

Καταδύσεις

Ιστιοπλοΐα & λοιπές θαλάσσιες δραστηριότητες

• Το windsurfing και το kite surfing είναι τα δύ ο πιο διαδεδομένα θαλάσσια αθλήματα στην Κρήτη. H Κρήτη έχει 
πολλά μέρη που προσφέρονται για διάφορες μορφές surfing. Περιοχές όπως ο Kου ρεμένος, παραλία στην οποία 
υ πάρχει οργανωμένο κλαμπ για surfers με καθηγητές και ναυαγοσώστες, αλλά και το Ελαφονήσι
είναι ιδανικές για του ς αρχάριους λάτρεις του αθλήματος, αλλά και για άλλους πιο προχωρημένους. 
Άλλες περιοχές που προσφέρονται για surfing είναι η Αμμουδάρα, η Αγία Μαρίνα στα Χανιά και ο 
Πλακιάς στο Ρέθυ μνο, αλλά και περιοχές νότια του  Λασιθίου, στην Ιεράπετρα και κοντά σε αυ τή. 
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Αθλητικές διοργανώσεις

• Ορεινοί Αγώνες Δρόμου: Στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται πολλοί πεζοπορικοί και 
ορειβατικοί σύλλογοι με αυξανόμενο αριθμό μελών, οι οποίοι πολύ συχνά μάλιστα διοργανώνουν ορεινούς αγώνες 
δρόμου , με του ς γνωστότερους να είναι το Psiloritis Raceκαι ο Μαραθώνιος της Σαμαριάς. 

• Ποδηλατικοί Αγώνες: Ο Ποδηλατικός Γύρος της Κρήτης αποτελεί μια από τις διασημότερες διοργανώσεις 
ποδηλατικών αγώνων στο νησί και προσελκύει πολλούς επισκέπτες από όλο τον πλανήτη

• Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες: Κάθε χρόνο οι ναυ ταθλητικοί σύλλογοι του νησιού διοργανώνουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες 
ανοικτής θαλάσσης, J24, Regatta και Laser.

• Διεθνή, Ευρωπαϊκά, Βαλκανικά & Εθνικά Πρωταθλήματα Στίβου φιλοξενούνται στο Παγκρήτιο Στάδιο. 
Το Παγκρήτιο Στάδιο έχει φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου , διεθνείς αγώνες στίβου, 
ενώ έχου ν διεξαχθεί  δεκάδες πανελλήνιοι και τοπικοί αγώνες περισσότερων από δέκα ολυ μπιακών αθλημάτων. Τον 
Ιού νιο του  2015 φιλοξένησε τον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων Στίβου με τίτλο «Athletics in the land of 
culture», με την συμμετοχή εκατοντάδων διακριμένων αθλητριών και αθλητών από 1 2 εθνικές ομάδες της Ευ ρώπης.
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o Ποδηλασία: Στην Ελλάδα, η Κρήτη αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό 
ποδηλατικών διακοπών για εισερχόμενους του ρίστες και ακολουθούν η 
Κέρκυ ρα, η Ρόδος, η Νάξος, η Χίος, η Λέσβος, η Μεσσηνία και η Μαγνησία.

o Γκόλφ:. Το Crete Golf Club στην Χερσόνησο αποτελεί δημοφιλή 
προορισμό γκολφ διακοπών για εισερχόμενους τουρίστες και είναι ένα 
από έξι γήπεδα γκολφ που  λειτουργούν στην Ελλάδα.

o Καταδύσεις: Μεταξύ των βασικότερων ελληνικών προορισμών για καταδύσεις 
είναι και η Κρήτη. Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί καταδυτικών διακοπών στην 
Ελλάδα είναι: τα Ιόνια νησιά, η Σαντορίνη, οι Σποράδες, η Κως, η Ρόδος, η 
Σάμος, η Χαλκιδική, η Αργολίδα και η Μεσσηνία. 

Αθλητικός Τουρισμός – Τουρισμός Περιπέτειας

295

• Η Κρήτη αποτελεί βασικό προορισμό για τις ακόλουθες υ παίθριες δραστηριότητες:

o Πεζοπορία: Στην Ελλάδα, η Κρήτη αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό πεζοπορικών διακοπών για 
εισερχόμενους τουρίστες. Ακολουθούν νησιά όπως η Κέρκυ ρα, η Ρόδος, η Νάξος, η Χίος, η Λέσβος και περιοχές 
της ηπειρωτικής χώρας με δασικούς και ορεινούς όγκους (Όλυμπος, Πήλιο).

o Αναρρίχηση: Η Κρήτη αποτελεί το 2 ο πιο δημοφιλή ελληνικό προορισμό αναρριχητικών εκδρομών 
για του ς εισερχόμενους του ρίστες, μετά τα διάσημα βράχια της Καλύμνου (ένας από του ς κορυφαίους 
παγκόσμια).

Υ π. Τουρισμού, Σχέδιο Δ ράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδικών μορφών αθλητικού τουρισμού, 2012

Βασικός προορισμός η Κρήτη...

Cr ete Golf Club

o Θαλάσσιες Αθλητικές Δραστηριότητες (Windsurfing, Kitesurfing): Η Ελλάδα θεωρείται 
ως ένα από τα καλύ τερα μέρη για τις κύριες θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής του 
windsurfing και kitesurfing, οι οποίες προσφέρονται σε πολύ υψηλό επίπεδο σε αρκετά νησιά, 
μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.



PwC

Αθλητικός Τουρισμός – Τουρισμός Περιπέτειας

296

Το Φαράγγι της Σαμαριάς 
• Το Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί έναν από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του Κρητικού 

του ριστικού προϊόντος. Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς αποτελεί το μοναδικό εθνικό δρυ μό και 
μνημείο της φύ σης στην Ελλάδα που  λειτουργεί με αντίτιμο εισόδου , το οποίο επιτρέπει την ύπαρξη 
υ ποδομών και προσωπικού ασφαλείας (πυροσβεστική, πρώτες βοήθειες κλπ). Οι υ ποδομές αυτές 
είναι αναγκαίες, καθώς η πολύωρη διαδρομή είναι κάθε άλλο παρά εύ κολη, ενώ από το δρυ μό 
περνού ν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. 

• Ο ετήσιος αριθμός των επισκεπτών του φαραγγιού της Σαμαριάς τα τελευταία 20 χρόνια έχει 
μειωθεί κατά 53%: από 290.450 το 1 994 μειώθηκε σε 136.650 το 2013, αλλά και με αξιόλογη αύ ξηση 
σε 148.136 άτομα το 2014.

Το προφίλ του επισκέπτη

• Σχετική έρευνα σχετικά με το προφίλ του επισκέπτη στο Φαράγγι της Σαμαριάς (ΜΑΙΧ, 2013 και 2014*) αναδεικνύει 
μια ενδιαφέρου σα δυ ναμική:

o οι επισκέπτες του Δρυμού στην πλειονότητά τους είναι νέοι (το 7 0% κάτω των 36 ετών το 2014), ενώ το 7 0% 
είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κάτοχοι μεταπτυχιακού (2014). 

o το 2013, το 84% των επισκεπτών της Σαμαριάς επισκέπτονταν τη Σαμαριά για πρώτη φορά. 

• Στα συ μπεράσματα της έρευνας εικάζεται ότι μπορεί η επισκεψιμότητα της Σαμαριάς να έχει μειωθεί επειδή το 
φαράγγι δεν περιλαμβάνεται στο «all inclusive» πακέτο. Όπως επισημαίνεται όμως «[δεν] μπορούμε να αποκλείσουμε 
το γεγονός να έχουν επισκεφτεί την περιοχή του Δρυμού σε κάποια προηγούμενη επίσκεψή τους στο νησί (οι 
Σκανδιναβοί παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δείκτη διπλο-επισκεψιμότητας στο νομό [Χανίων])». Μπορεί λοιπόν οι νέοι 
που  επισκέπτονται σήμερα τη Σαμαριά να είναι οι αυ ριανοί οικογενειάρχες επισκέπτες της Κρήτης; 

• Ανεξάρτητα από την απάντηση στο ερώτημα, το ΜΑΙΧ και ο Φορέας Διαχείρισης του Δρυμού επισημαίνουν ως 
επιτακτική ανάγκη την «προσέλκυση περισσότερων αλλοδαπών επισκεπτών σε συνεργασία με του ς τουριστικούς 
πράκτορες αλλά και τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις της Κρήτης».

* Η έρευνα για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς εκπονήθηκε με επίβλεψη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου 
Χαν ίων (ΜΑΙΧ) ύστερα από πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων, του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Αθλητικός Τουρισμός στην Ελλάδα

• Η Ελλάδα με βάση τον δείκτη ATDI
(Adventure Tourism Development
Index) κατατάσσεται στις 
τελευταίες θέσεις μεταξύ των 
ανεπτυγμένων χωρών , στην 
ομάδα των χωρών με τις 
χαμηλότερες επιδόσεις αναφορικά 
με τη δυ νατότητα ανάπτυξης του 
του ρισμού περιπέτειας.

• Για την κατάταξη των χωρών με 
βάση τον δείκτη ATDI
βαθμολογού νται 10 παράμετροι: 
πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, 
ασφάλεια, φυ σικοί πόροι, υποδομές 
υ γείας, επιχειρηματικότητα, 
υ ποδομές για αθλητικές 
δραστηριότητες, τουριστικές 
υ ποδομές & υ πηρεσίες, πολιτιστικοί 
πόροι, εικόνα – φήμη, κοινωνικό 
προφίλ - εθελοντισμός.

2015 2011 2010

1 Ελβετία 1 Ελβετία 1 Ελβετία

2 Ισλανδία 2 Ν έα Ζηλανδία 2 Ισλανδία

3 Γερμ ανία 3 Καναδάς 3 Ν έα Ζηλανδία

4 Ν ορβηγία 4 Γερμ ανία 4 Καναδάς

5 Ν έα Ζηλανδία 5 Ισλανδία 5 Γερμ ανία
6 Α υστρία 6 Ν ορβηγία 6 Σουηδία

7 Καναδάς 7 Φινλανδία 7 Ιρλανδία

8 Φινλανδία 8 Α υστρία 8 Ν ορβηγία

9 Σουηδία 9 Σουηδία 9 Φινλανδία

10 Γαλλία 10 Ιαπωνία 10 Α υστρία

11 Α υστραλία 11 Α υστραλία 11 Ισπανία
12 Ιαπωνία 12 Η. Βασίλειο 12 Γαλλία

13 Ην. Βασίλειο 13 Ιρλανδία 13 Η. Βασίλειο

14 Δ ανία 14 Γαλλία 14 Ιαπωνία

15 Ιρλανδία 15 Δ ανία 15 Α υστραλία

16 Ιτ αλία 16 Ολλανδία 16 Δ ανία

17 Λ ουξεμ βούργο 17 Ιτ αλία 17 Ολλανδία

18 Ολλανδία 18 Λ ουξεμ βούργο 18 Ιτ αλία
19 Ισπανία 19 Ισπανία 19 Λ ουξεμ βούργο

20 Βέλγιο 20 Κύπρος 20 Βέλγιο

21 Η. Πολιτ είες 21 Βέλγιο 21 Ην. Πολιτείες

22 Μονακό 22 Ην. Πολιτείες 22 Κύπρος

23 Μάλτ α 23 Μάλτ α 23 Πορτ ογαλία

24 Κύπρος 24 Πορτ ογαλία 24 Ελλάδα
25 Λ ιχτενστάιν 25 Ελλάδα 25 Μάλτ α

26 Ελλάδα 26 Λ ιχτενστάιν 26 Λ ιχτενστάιν

27 Πορτ ογαλία 27 Α νδόρα 27 Α νδόρα

28 Α νδόρα 28 Μονακό 28 Μονακό

A dventure Travel Trade Association (ATTA)
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Αθλητικός Τουρισμός στην Ελλάδα
Απ οτελέσματα Έρευνας Πεδίου σε διεθνή γραφεία αθλητικού τουρισμού (80 ταξιδιωτικά γραφεία αθλητικού τουρισμού από 16 χώρες)

• Το 60% των γραφείων έχει στους προορισμούς 
του  την Ελλάδα, στέλνοντας στη χώρα μας για 
αθλητικό του ρισμό το 59% των πελατών του ς. 

• Ο αθλητικός του ρισμός στην Ελλάδα στηρίζεται 
κυ ρίως στο Μαραθώνιο της Αθήνας (51%) και τα 
θαλάσσια σπορ (26%), που μαζί καλύπτουν το 
7 7%. Και οι δύ ο κατηγορίες είναι σημαντικά 
αυ ξημένες σε σχέση με ότι συμβαίνει διεθνώς 
(+20% για το Μαραθώνιο και +6% για τα 
θαλάσσια σπορ)

Ευρώπη
65%

Ευρώπη
35%

Εκτ ός 
Ευρώπης

50%

Εκτ ός 
Ευρώπης

50%

Σύνολο
60%

Σύνολο
40%

Προορισμός η Ελλάδα

ΟΧΙΝΑΙ

53%

59%

60%

Εκτ ός Ευρώπης

Σύνολο

Ευρώπη

% π ελατών - τουριστών που επισκέφθηκαν την 
Ελλάδα το 2011

0%

0%

8%

26%

51 %

1 %

1 4%

5%

4%

1 2%

20%

31 %

23%

6%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ & EXTREME SPORTS

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΣΕΡΦ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ SPORTS

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ & ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ & ΟΡEΙΝΑ SPORTS

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΘΕΡΕΤΡΑ

Δ ημοφιλείς κατηγορίες αθλητικού τουρισμού

Κόσμ ος Ελ λ άδα

Υ π. Τουρισμού, Σχέδιο Δ ράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδικών μορφών αθλητικού τουρισμού, 2012
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Αθλητικός Τουρισμός στην Ελλάδα

• Με βάση τις εκτιμήσεις των του ριστικών 
γραφείων, οι βασικές αθλητικές δραστηριότητες 
που  ταιριάζουν στην Ελλάδα είναι η Ιστιοπλοΐα 
(55%) και ο Μαραθώνιος (42%). Ακολουθούν το 
surfing και τα extreme sports, ενώ η ποδηλασία 
εκτιμάται ότι ταιριάζει στην Ελλάδα από το 1 2% 
των του ριστικών γραφείων που συμμετείχαν 
στην έρευνα.

55%

42%

33%

23%

12%

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

ΜΑΡΑΘΩΝ ΙΟΣ

SURFING

EXTREME SPORTS

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Α θλητικές δραστηριότητες που ταιριάζουν στην 
Ελλάδα

• Οι περιοχές της χώρας με τη μεγαλύτερη ζήτηση και 
στις οποίες κατευθύνεται ο μεγάλος όγκος των 
αθλητικών του ριστών, είναι η Αθήνα, τα νησιά του 
Αιγαίου, η Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου .

Υ π. Τουρισμού, Σχέδιο Δ ράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδικών μορφών αθλητικού τουρισμού, 2012
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Αθλητικός Τουρισμός στην Ελλάδα

• Σε ότι αφορά την εκτίμηση των πρακτορείων για περιοχές 
κατάλληλες για αθλητικό του ρισμό, εντυπωσιακά είναι τα 
ποσοστά για Αττική και Κρήτηκαι ικανά για Ρόδο, Κω και 
Κέρκυ ρα & Σάμο.  

70%

54%

23%

17%

15%

15%

8%

8%

31%

ΑΤΤΙΚΗ -
ΑΘΗΝΑ

ΚΡΗΤΗ

ΡΟΔΟΣ

ΚΩΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΑΜΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ

Περιοχ ές που μπορούν να υποστηρίξουν 
αθλητικές δραστηριότητες

31%

35%

52%

70%

75%

75%

92%

100%

100%

100%

100%

69%

65%

48%

30%

25%

25%

8%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΝΗΣΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ

Πλεον εκτήματα / Μειονεκτήματα Ελλάδας ως προορισμού 
αθλητικού τουρισμού

Πλεονέκτημα Μειονέκτημα

• Στα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας ως 
προορισμού αθλητικού τουρισμού 
αναφέρονται το φυ σικό περιβάλλον, οι 
κλιματολογικές συνθήκες, η πολιτιστική 
κληρονομιά και η ιστορία, η κληρονομιά των 
Ολυ μπιακών Αγώνων, αλλά και οι περιοχές της 
για υ παίθριες αθλητικές δραστηριότητες. 

• Στον αντίποδα, θεωρού ν ότι υ πάρχει μεγάλο 
πρόβλημα ασφάλειας (69%),  ακριβός 
προορισμός (65%), ενώ, σε μικρότερο βαθμό 
(48%), αναφέρουν προβλήματα στις 
μεταφορές . 

Υ π. Τουρισμού, Σχέδιο Δ ράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδικών μορφών αθλητικού τουρισμού, 2012
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Αθλητικός Τουρισμός στην Ελλάδα

• Οι σημαντικότεροι παράγοντες που 
επηρεάζου ν την ανταγωνιστικότητα μιας 
χώρας/περιοχής στον αθλητικό του ρισμό 
είναι οι ανταγωνιστικές τιμές, η προβολή 
αθλητικών γεγονότων / δραστηριοτήτων και 
η διοργανώσεων διεθνών αθλητικών 
γεγονότων και ακολουθούν η επάρκεια των 
εγκαταστάσεων, η δυ νατότητα συνδυασμού 
διακοπών και η ασφάλεια. 

• Τέλος, η έρευνα αποτύπωσε και τις προτάσεις 
των ταξιδιωτικών γραφείων για την ανάπτυξη 
του  αθλητικού  τουρισμού, οι κυριότερες από 
τις οποίες είναι:

o Η βελτίωση της εικόνας της χώρας 
(κυ ρίως σε επίπεδο ασφάλειας).

o Η οργανωμένη και συνεχής διαφήμιση 
των δυ νατοτήτων για αθλητικό 
του ρισμό στην Ελλάδα.

o Η διαφήμιση συγκεκριμένων 
γεγονότων που μπορούν να 
αποτελέσουν την «ατμομηχανή» της 
προσέλκυσης αθλητικών τουριστών.

67%

42%

29%

19%

19%

17%

10%

10%

10%

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ / 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΚΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 
ενός  προορισμού αθλητικού τουρισμού

Υ π. Τουρισμού, Σχέδιο Δ ράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδικών μορφών αθλητικού τουρισμού, 2012
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Αγροτουρισμός

[SERIES NAME]:… [SERIES NAME]:… [SERIES NAME]:…[SERIES NAME]:…

Αγροτουριστικές μονάδες

• Συ νολικά στο νησί λειτουργούν 136 αγροτουριστικές μονάδες, με το 45% από αυ τές να λειτουργούν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

• Σύ μφωνα με την Ένωση Του ρισμού Υπαίθρου & Αγροτουρισμού Κρήτης (στο πλαίσιο της συνέντευξης που 
πραγματοποιήθηκε), το 20% των μελών της (70 επιχειρήσεις, μέχρι 40 κλίνες) λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του  
χρόνου , ενώ οι υ πόλοιπες αγροτουριστικές μονάδες λειτουργούν έως τα Χριστούγεννα, με υψηλή πληρότητα. Επίσης, 
αναφέρθηκε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η ζήτηση στον αγροτουρισμό της Κρήτης παρουσιάζει συνεχή αύξηση. 

• Τα αγροτου ριστικά καταλύματα και κάποιες εξειδικευμένες επιχειρήσεις του νησιού, παρέχουν σεμινάρια 
παραδοσιακής μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, ζυμώματος ψωμιού και συλλογής άγριων χόρτων, βοτάνων, 
μανιταριών, σαλιγκαριών και τρούφας. Παράλληλα, μπορεί κάποιος να συμμετέχει στη διαδικασία συλλογής του 
καρπού  της ελιάς, της παραγωγής του  ελαιόλαδου , της απόσταξης της ρακής, του τρύγου στα αμπέλια, του 
ξεμελιάσματος των κηρήθρων, της καλλιέργειας λαχανικών, της συλλογής γάλακτος και παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων, της εκτροφής οικόσιτων ζώων, της κουράς των προβάτων κλπ.



PwC

• Οι Αρχάνες είναι ένας πρότυπος παραδοσιακός οικισμός, με εξαιρετικά συντηρημένα και 
ανακαινισμένα σπίτια, λιθόστρωτα σοκάκια, υπογειοποιημένες ηλεκτρικές παροχές ρεύματος, 
ελεύ θερο ευρυζωνικό internet . Έχουν βραβευθεί με το πρώτο βραβείο «Ολοκληρωμένης και 
Αειφόρου  Ανάπτυξης Εξαιρετικής Ποιότητας», τον Οκτώβριο του  2000, στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού που διενήργησε η Ε.Ε. και η Διεθνής Ένωση RED (Ruralite Environment
Dev elopment) για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αναβάθμιση Χωριών. 
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Πρότυπες Αγροτουριστικές Μονάδες 

Αγροτουρισμός

• Ο παραδοσιακός οικισμός Σαμωνάς, είναι μία ολόκληρη αναπαλαιωμένη 
γειτονιά που βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Αποκορώνου στην 
Κρήτη, σε υ ψόμετρο 400μ. και απόσταση 25 χλμ. από τα Χανιά. Οι επισκέπτες 
μπορού ν να συμμετέχουν στο ζύμωμα του ψωμιού και το φού ρνισμα, στο 
άρμεγμα των προβάτων και στο πήξιμο του  τυριού, τη συγκομιδή καρπών 
ανάλογα την εποχή, τη γνωριμία με την υφαντουργία στον αργαλειό ή την 
κατεργασία φυ σητού γυαλιού.

• Ο Άσπρος Ποταμός ήταν αρχικά ένας μεγάλος οικισμός, χτισμένος με πέτρα και 
χώμα, μέσα στο Φαράγγι των Πεύκων, στο Λασίθι, ο οποίος αναστηλώθηκε και 
φιλοξενεί επισκέπτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το χώρο υ ποδοχής, ηλεκτρικό 
δεν υ πάρχει σε κανένα από τα σπιτάκια και ο κύ ριος φωτισμός των σπιτιών, γίνεται με 
λάμπες παραφίνης και κεριά.

• Το παραδοσιακό κρητικό χωριό Αρόλιθος, βρίσκεται 11χλμ έξω από το Ηράκλειο. Οι 
επισκέπτες μπορούν να δου ν τη λαογραφική συλλογή στο μουσείο αγροτικής 
ιστορίας & λαϊκής τέχνης, να κάνουν βόλτα στα πετρόχτιστα σοκάκια, ενώ μπορούν 
να συ μμετάσχουν και σε εργαστήρια λαϊκών τεχνών.
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• Περιοχές «Natura 2000»: Περισσότερες από 50 περιοχές της Κρήτης είναι ενταγμένες στο Ευ ρωπαϊκό δίκτυο 
«Natura 2000», για τη διατήρηση των φυ σικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Περιοχές ιδιαίτερου 
φυ σικού κάλλους που είναι ενταγμένες σε προγράμματα προστασίας, όπως το Natura 2000, είναι οι ορεινοί όγκοι 
της Δίκτης, του Ψηλορείτη, του  Κέντρου, των Αστερουσίων, του Γιούχτα και της Θρυπτής, οι χερσόνησοι της 
Γραμβού σας, του  Ροδωπού και του  Κάβου  Σίδερο, όλες οι νησίδες που περιβάλλουν την Κρήτη και περιοχές όπως το 
Λαφονήσι, η Γεωργιούπολη, το Ακρωτήριο Λίθινο, οι ακτές δυ τικά του  Ρεθύμνου και άλλες. 

• Ο Εθνικός Δρυμός του φαραγγιού της Σαμαριάς εντάχθηκε το 2010 στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων 
Βιόσφαιρας της UNESCO.

• Το «Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη», που  συγκαταλέγεται στα Ευ ρωπαϊκά Γεωπάρκα, εντάσσεται 
στη λίστα των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

• Το φοινικόδασος του Βάι, είναι το μοναδικό φοινικόδασος στην Ευρώπη και έχει 
χαρακτηριστεί ως Ειδικά Προστατευόμενη Μεσογειακή Περιοχή & ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας.
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Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
Η Κρήτη έχει να επιδείξει ένα ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυ σικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται 
από αξιόλογου ς φυ σικούς σχηματισμούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα, τοπία φυ σικού κάλλους, κλπ., τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών

• Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική ποικιλομορφία τοπίων που, σε συνδυασμό με την απομονωμένη 
γεωγραφική της θέση, συγκεντρώνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδας Έχουν καταγραφεί περίπου 1.700 
είδη φυ τών, από τα οποία τα 1 70 είναι ενδημικά της Κρήτης. Σε κάποιες απομονωμένες περιοχές του  νησιού, κυρίως 
στα Λευ κά Όρη και σε νησίδες, συναντώνται πολλά στενοενδημικά είδη και υ ποείδη, δηλαδή φυ τά, που έχουν 
εντοπιστεί μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. 

• Τα σπάνια είδη φυ τών «προκαλούν» βοτανολόγους από όλες τις γωνιές του  πλανήτη, για να τα μελετήσουν. Ανάμεσά 
του ς εντυπωσιάζουν οι ενδημικές ορχιδέες, ενώ εξαιρετικά τοπία με διάφορα ενδημικά είδη του λίπας 
δημιου ργούνται στα Λευκά Όρη, στη Δίκτη και στη χερσόνησο της Γραμβούσας. Επίσης, η Κρήτη φημίζεται για τα 
αρωματικά φυ τά και βότανα που φυ τρώνουν σχεδόν σε όλα το νησί. Αρκετά από αυ τά είναι ενδημικά και είναι 
γνωστά από την αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. 

Χλωρίδα
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Πανίδα

• Η Κρήτη είναι απομονωμένη από τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές της 
Ευ ρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, γεγονός που αποτυπώνεται έντονα στη 
γενετική διαφορετικότητα της πανίδας του νησιού. Από τον περήφανο κρητικό 
αίγαγρο, τον αγριόγατο και την κρητική μυγαλή, ως τα στενοενδημικά αρθρόποδα 
και τις νυ χτερίδες, η πανίδα της Κρήτης κρύβει πολλά μυστικά για την εξέλιξη των 
ειδών. 

• Υπολογίζεται ότι τα ενδημικά είδη πανίδας στην Κρήτη είναι περίπου 
1 000, ενώ τα περισσότερα από αυ τά είναι ασπόνδυλα. Τα πιο γνωστά 
και ιδιαίτερα ζώα που  μπορεί κανείς να συναντήσει είναι ο Κρητικός 
αίγαγρος Capra Aegagrus-Cretica (κρι-κρι), σήμα-κατατεθέν της 
Κρητικής πανίδας και υ πό εξαφάνιση είδος που απαντάται στις νότιες 
παρυ φές των Λευκών Ορών και στα νησάκια Θοδωρού , Άγιοι Πάντες και 
Ντία, και επίσης ο αγριόγατος ένα είδος με πολύ μικρούς πληθυσμούς 
που  μέχρι το 1 997 θεωρού νταν ότι έχει εξαφανισθεί. 

• Η ορνιθοπανίδα της Κρήτης, θεωρείται μια από τις πλουσιότερες της 
Ευ ρώπης, καθώς φιλοξενεί περισσότερα από 350 είδη πτηνών. Στα 
κρητικά βου νά παρατηρείται ο μεγαλύτερος νησιωτικός πληθυσμός από 
γύ πες στον κόσμο, ενώ, μαζί με την Κορσική, φιλοξενούν τα τελευταία 
ζευ γάρια γυπαετών των Βαλκανίων. 

• Η Κρήτη λόγω της γεωγραφικής θέσης, αποτελεί σταθμό για δεκάδες 
είδη μεταναστευτικών πουλιών, στο πέρασμα του ς από και προς την 
Αφρική. Επιπλέον, σημαντική παρουσία στις ακτές του  νησιού έχει η 
φώκια Monachus-Monachus, το κοινό δελφίνι και η θαλάσσια χελώνα 
Carreta-Carreta.
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Φαράγγια

• Η επαρχία των Σφακίων, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, φιλοξενεί το διασημότερο περιπατητικό 
φαράγγι της Ευ ρώπης, το Φαράγγι της Σαμαριάς. Άλλα γνωστά πεζοπορικά φαράγγια της περιοχής είναι το 
φαράγγι της Ίμβρου, το άγριο φαράγγι της Αράδαινας, το καταπράσινο Σφακιανό Φαράγγι, το Φαράγγι του 
Καλλικράτη και ανατολικότερα το δύ σβατο φαράγγι της Τρυπητής και το διάσημο φαράγγι της Αγίας 
Ειρήνης, που καταλήγει στην παραλία της Σού γιας. Μερικά καταπράσινα πεζοπορικά φαράγγια βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή της Ζού ρβας και στα Καράνου , ενώ ακόμη εντυπωσιακά είναι τα φαράγγια του 
Δίκταμου, της Λισού, το Τοπολιανό, του Ασφένδου , του Κάμπου, το Σηρικαριανό και του  Σάσσαλου. 

• Στο Ρέθυ μνο υ πάρχουν αρκετά προσβάσιμα όμορφα φαράγγια. Το πιο γνωστό είναι το Κου ρταλιώτικο
Φαράγγι, μέσα από το οποίο περνάει ο Μεγάλος Ποταμός που καταλήγει στην πανέμορφη λίμνη του 
Πρέβελη. Η πορεία μέσα από την κοίτη του φαραγγιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού από 
όλα τα φαράγγια της Κρήτης, ως την έξοδό του  είναι μια μοναδική εμπειρία. Άλλα γνωστά φαράγγια που 
προσφέρονται για πεζοπορία είναι τα Κολλητά, του Κοτσυφού που καταλήγει στον Πλακιά, του  Αγίου 
Αντωνίου και τα καταπράσινα φαράγγια των Μύ λων, των Βεδέρων και του Γάλλου.

Στην  Κρήτη, γνωστή και ως «χώρα των φαραγγιών» 
βρίσκονται περισσότερα από 400 φαράγγια.

• Πολλά φαράγγια υ πάρχουν και στο Ηράκλειο,  με τα περισσότερα από αυ τά να διασχίζουν τους
όγκου ς του  Ψηλορείτη και των Αστερουσίων Ορέων. Τα Αστερούσια διαθέτουν υπέροχα πεζοπορικά 
φαράγγια, με πιο σημαντικά του  Αγιοφάραγγου, του  Μάρτσαλου και του Τράφουλα. Ωστόσο, το 
διασημότερο φαράγγι είναι του  Γάφαρη στον Ψηλορείτη, που διασχίζει το μαγευτικό δάσος του  Ρού βα. 
Άλλα φαράγγια του Ψηλορείτη είναι του Κρου σώνα, μέσα από το οποίο διερχόταν το Μινωικό 
μονοπάτι για το Ιδαίον Άντρον, του Βρωμονερού και το Βοριζανό. Κοντά στην πόλη, υπάρχουν τα 

καταπράσινα φαράγγια του Καρτερού, το Κου ναβιανό, το Συ λλαμιανό, του Αλμυρού και του Βενεράτου.

• Στην Ανατολική Κρήτη τα περισσότερα φαράγγια είναι συνήθως ξηρά κατά τη διάρκεια του  καλοκαιριού, χωρίς 
ωστόσο να λείπουν μερικές καταπράσινες οάσεις, όπως το φαράγγι του Ρίχτη. Το όρος Δίκτη έχει μερικά 
εντυ πωσιακά φαράγγια, με πιο γνωστά της Σαρακίνας, της Κριτσάς, του Αδριανού, της Καλαμαύκας και του Χαυγά. 
Εξίσου  εντυπωσιακά φαράγγια, περιτριγυρισμένα κυρίως από πεύκα, βρίσκονται στο όρος Θρυ πτή. Στην περιοχή 
γύ ρω από τη Ζάκρο, κυ ριαρχεί το απόκοσμο φαράγγι των Νεκρών, που παίρνει το όνομά του  από του ς μινωικούς 
τάφου ς που  βρέθηκαν στις σπηλιές των τοιχωμάτων του. 
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Σπήλαια 

• Στο έντονο ανάγλυφο της Κρήτης, τα ποτάμια, κατά την πορεία τους μέσα στα φαράγγια, συναντούν 
μεγάλα ρήγματα και απόκρημνες καταβάσεις, δημιουργώντας εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους 
καταρράκτες. Οι πιο γνωστοί προσβάσιμοι καταρράκτες με νερό όλο το χρόνο είναι του  Κου ρταλιώτη,
του  Ρίχτη στη Σητεία και του Μυ λωνά στην Ιεράπετρα. Εντυπωσιακοί καταρράκτες σχηματίζονται το 
χειμώνα στο μεγάλο ρήγμα των Αστερουσίων, με τους πιο γνωστούς να είναι ο Λιχνιστής στο Μαριδάκι 
και ο επιβλητικός καταρράκτης του Αμπά στους Παρανύμφους. 

• Η τραχιά μορφολογία της Κρήτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύ παρξη πολυάριθμων σπηλαίων. 
Επισκέψιμα είναι τα σπήλαια του  Ψυ χρού, του Μελιδονίου και του  Σφενδόνη στα Ζωνιανά. 

• Εκτός από τα επισκέψιμα σπήλαια με θρησκευτική ή ιστορική αξία, η Κρήτη διαθέτει περισσότερα 
από 4.500 χαρτογραφημένα σπήλαια – σπηλαιοβάραθρα, με πλούσιο διάκοσμο και μοναδική πανίδα. 
Περιοχές που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό σπηλαίων, είναι η περιοχή του όρου ς Στρούμπουλα στο 
Ηράκλειο, τα Γεωπάρκα Σητείας και Ψηλορείτη και το Μελιδόνι στα Λευκά Όρη.

• Υδροβιότοποι που  φιλοξενούν μεγάλους πληθυσμούς παρυδάτιων πτηνών υπάρχουν σε όλο το. Οι 
γνωστότεροι βρίσκονται στις εκβολές των ποταμών Αποσελέμη, Αναποδάρη, Αλμυρού Μαλεβιζίου, 
Μεγάλου  Ποταμού του Πρέβελη, Αλμυρού Μιραμπέλου, Κυλιάρηκαι των ποταμών της Γεωργιούπολης. 
Άλλες εξαιρετικά σημαντικές τοποθεσίες είναι οι αλυκές του  Ξερόκαμπου, της Γαύ δου & της Χρυσής και 
τα έλη των Μαλίων, της Καταλυκής και της Φαλάσαρνας.

• Η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κρήτης βρίσκεται στον Κου ρνά Αποκορώνου. Μικρές φυ σικές λίμνες με 
νερό όλο το χρόνο βρίσκονται στον Τερσανά Χανίων, στο Μοχό και στο Θραψανό, ενώ εποχικές λίμνες 
βρίσκονται στην Ορνέ, στο Παρακαλούρι, στη Ζίρο, στον Ομαλό Βιάννου, στον Αχεντριά, στο 
Στρού μπουλα, σε διάφορα οροπέδια του  Μιραμπέλου, στη Γέργερη και σε πολλά άλλα σημεία. Τεχνητές 
λίμνες βρίσκονται στην Αγιά Χανίων, στα μεγάλα φράγματα Μπραμιανών, Αποσελέμη, Φανερωμένης, 
Ποταμών και στα πολυάριθμα μικρά φράγματα της ενδοχώρας του Ηρακλείου.

Καταρράκτες

Υδροβιότοποι
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Παρατήρηση πτηνών

• Η Κρήτη, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, φιλοξενεί τεράστιο αριθμό αποδημητικών πουλιών στους 
πολυ άριθμους εποχικούς υ δροβιότοπους. Για του ς φτερωτούς επισκέπτες της άνοιξης, έχουν 
τοποθετηθεί  παρατηρητήρια για τη μελέτη του ς και την παρατήρησή τους. 

• Παρατηρητήριο πτηνών έχει διαμορφωθεί στη μεγαλύτερη φυ σική λίμνη της Κρήτης που βρίσκεται στον Κου ρνά 
Αποκορώνου . Σημεία παρατήρησης υπάρχουν επίσης στις τεχνητές λίμνες που βρίσκονται στην Αγιά Χανίων, στα 
μεγάλα φράγματα Μπραμιανών, Αποσελέμη, Φανερωμένης, Ποταμών και στα πολυάριθμα μικρά φράγματα της 
ενδοχώρας του  Ηρακλείου, καθώς και στους υ δροβιότοπους που φιλοξενούν μεγάλους πληθυσμούς παρυδάτιων 
πτηνών (εκβολές των ποταμών Αποσελέμη, Αναποδάρη, Αλμυρού Μαλεβιζίου, Μεγάλου Ποταμού του Πρέβελη, 
Αλμυρού Μιραμπέλου, Κυλιάρηκαι των ποταμών της Γεωργιούπολης, αλυκές του Ξερόκαμπου, Γαύ δος, Χρυσή, έλη 
των Μαλίων, της Καταλυκής και της Φαλάσαρνας).

• Στα ορεινά του νησιού που παρουσιάζεται συγκέντρωση αρπακτικών πτηνών, έχουν δημιουργηθεί πύργοι 
παρακολούθησης.

• Κάποια δέντρα της Κρήτης, λόγω του  μεγέθους τους ή κάποιου θρύλου που τα συνοδεύει, έχουν 
χαρακτηριστεί ως μνημεία της φύσης. Από τα πιο γνωστά είναι ο αειθαλής πλάτανος της Αρχαίας Γόρτυνας. 

• Πολλά από τα μνημειακά δέντρα είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως διατηρητέα μνημεία της Φύσης από το
Ελληνικό κράτος, όπως ο υ περμεγέθης κράταιγος ύψους 13μ. στην Αρχαία Ζώμινθο. Μερικά δέντρα έχουν 
συ σχετιστεί με τους αγώνες των Κρητικών για ελευθερία, όπως ο τεράστιος δρυ ς του Μανταλένη
στις Κορφές, ο πλάτανος των Πέντε Παρθένων στην αρχαία Λάππα και ο πρίνος του Ισμαήλ στη Μαθιά. 
|νημειακά αιωνόβια πλατάνια συναντάει κάνεις στο Κράσι, στο Βλάτος και μέσα στις μονές του Αγίου Γεωργίου 
Γοργολαΐνη, του Αγίου Ιωάννη στο Γκιώνα και των Αγίων Πατέρων στον Αζωγυρέ. 

• Επίσης, στην Κρήτη υ πάρχουν πολλά αιωνόβια ελαιόδεντρα που έχουν ανακηρυχτεί ως μνημειακά 
από τον Σύ νδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων της Κρήτης. Οι αρχαιότερες ελιές στον κόσμο είναι του 
Αζοριά στο Καβού σι Ιεράπετρας και των Άνω Βου βών στα Χανιά. Στο Ανισαράκι, δίπλα στην 
Κάνδανο, υ πάρχει ολόκληρο πάρκο με μνημειακά ελαιόδεντρα, όπως και στα Παλαιά Ρού ματα, 
στου ς Ασώματους, στην Αρχαία Ελεύθερνα, στη Γέννα, στη Λάστρο και στον Πανασό.

Ζωντανά Μνημεία 
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Ορεινοί όγκοι 

Ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης καλύπτεται από ψηλά βου νά. Οι βασικοί ορεινοί όγκοι είναι οι οροσειρές της Δίκτης στο 
Λασίθι, του Ψηλορείτη στην Κεντρική Κρήτη και των Λευκών Ορέων στα Χανιά.

• Ψηλορείτης: Μοναδικά σπήλαια, καρστικοί
σχηματισμοί, βαθιά φαράγγια, μικρά 
οροπέδια, δάση, χωριά στην άκρη του 
γκρεμού και γυμνές αλπικές ζώνες συνθέτουν 
το ανεπανάληπτο σκηνικό του  Ψηλορείτη.

• Λευκά Όρη: Στην καρδιά της οροσειράς δημιουργείται η Ορεινή Έρημος, ένα σεληνιακό 
υ ψίπεδο με περισσότερες από 50 γυμνές κορυφές πάνω από τα 2.000 μ. που μοιάζουν με 
κώνους, οι λεγόμενοι σωροί και δημιου ργούν ένα μυστηριώδες & απόκοσμο τοπίο. 
Υπάρχου ν πολλά σπήλαια, σπηλαιοβάραθρα και φαράγγια και φιλοξενούν πάρα πολλά είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Οι νότιες πλαγιές καλύπτονται από δάση με κυπαρίσσια, που ρνάρια 
και πεύ κα, ενώ περιοχές με περισσότερη υ γρασία καλύπτονται από δάση με καστανιές, 
πλατάνια και άλλα υδρόφιλα φυτά.

• Δίκτη: Αποτελεί σπου δαίο καταφύ γιο πανίδας και χλωρίδας. Οι πλαγιές 
σε χαμηλά υ ψόμετρα είναι κατάφυτες από ελιές, χαρουπιές και πεύκα. 
Στις νοτιοανατολικές υ περώιες σχηματίζεται το μεγαλύτερο πευκοδάσος 
της Κρήτης, το Σελάκανο, ενώ κοντά στο Κράσι υπάρχει ένα εντυπωσιακό 
δάσος από μεγάλες αριές, το Αζιλακόδασος
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• Τα Κρητικά προϊόντα και η κρητική κου ζίνα διεκδικούν σημαντική θέση στη διεθνή γαστρονομία λόγω της 
αναγνωρισμένης υψηλής τους ποιότητας και των ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία. 

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον αγροδιατροφικό τομέα, δεδομένου ότι η 
Κρητική διατροφή έχει χαρακτηρισθεί και ως «άυλη πολιτισμική κληρονομιά 
της ανθρωπότητας» από την UNESCO (Νοέμβριος 2011). Από την ανάλυση 
των εξειδικεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει ότι η Κρήτη έχει 
διαμορφώσει ισχυρά πλεονεκτήματα στα κηπευτικά, στη μικτή γεωργία και 
στη κτηνοτροφία.
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Κρητική Διατροφή

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Στην Κρήτη υ πάρχουν 18 προϊόντα ζωικής και φυτικής παραγωγής, χαρακτηρισμένα ως προϊόντα 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

• Ελαιόλαδο και ελιές: 11 αναγνωρισμένα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδα και οι βρώσιμες ελιές Θρού μπα Αμπαδιάς
Ρεθύ μνης, χαρακτηρισμένες ως ΠΟΠ

• Γαλακτοκομικά προϊόντα: Τέσσερα είδη τυριών είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ. Η γραβιέρα Κρήτης, η ξινομυζήθρα
Κρήτης, το πηχτόγαλο Χανίων και το ξύγαλο Σητείας. Εξαιρετικά είναι επίσης και διάφορα λευ κά και κίτρινα τυριά 
όπως τα ανθότυ ρο, μυζήθρα, κεφαλοτύρι, μαλάκα, στάκα και τυροζούλι. 

• Χόρτα και ενδημικά βότανα: απαραίτητο συστατικό της κρητικής διατροφής.

• Φρού τα: Τα φρού τα, κυρίως εσπεριδοειδή, ευδοκιμούν σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Φημισμένα είναι τα 
πορτοκάλια της περιοχής του ΜάλεμεΧανίων (ΠΟΠ), όπως και της περιοχής του  πεδινού Μυ λοποτάμου, τα 
κεράσια Γερακαρίου, οι μπανάνες Άρβης και τα μήλα Οροπεδίου.

• Κρέας: κυ ρίως αρνί και κατσίκι και λευκό κρέας (κοτόπουλο, κουνέλι)

• Παραδοσιακά αλλαντικά: Το απάκι, καπνιστό χοιρινό, τα σύγκλινα και τα ξιδάτα λουκάνικα αποτελούν 
χαρακτηριστικούς μεζέδες στο τραπέζι των Κρητικών.

• Ψωμί και Παξιμάδι: Το κρητικό παραδοσιακό ψωμί, όπως και το παξιμάδι αντίστοιχα, αποτελούν ένα σημαντικό 
κομμάτι της κρητικής κουλτούρας.

Κρητικά αγροτικά προϊόντα



PwC 311

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Χοχλιοί: Ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός μεζές της Κρήτης είναι τα σαλιγκάρια ή αλλιώς οι χοχλιοί. 

• Μέλι: βασικό προϊόν της Κρήτης, συνδέεται με την πλούσια βιοποικιλότητα των αρωματικών φυ τών και βοτάνων που 
ευ δοκιμούν στο νησί.

• Τσικουδιά: Το αγαπημένο ποτό των Κρητικών, η τσικουδιά ή ρακή, προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), 
εμφανίζεται σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των Κρητών και έχει συνδεθεί με τη φιλοξενία και την 
ευ γένεια των κρητικών.

• Κρασί: αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κρητικής διατροφικής κουλτούρας και της κρητικής φιλοξενίας Οι πιο 
φημισμένες ποικιλίες είναι τα λευκά, βηλάνα, βιδιανό, δαφνί, θραψαθήρι, μαλβαζία, μοσχάτο, πλυτό και τα κόκκινα 
με πρωταγωνιστές το κοτσιφάλι, το λιάτικο και το μαντηλάρι.

Κρητικά αγροτικά προϊόντα

• Η Περιφέρεια Κρήτης δημιού ργησε το σήμα «ΚΡΗΤΗ» για τη σήμανση των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων,
με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας, της εντοπιότητας και του παραδοσιακού χαρακτήρα των κρητικών
προϊόντων.

Brand name ΚΡΗΤΗ 

Γιορτές – Εκδηλώσεις με επίκεντρο τα κρητικά προϊόντα

Σήμα ποιότητας κρητικής κουζίνας

• Καθόλη τη διάρκεια του έτου ς διοργανώνονται γιορτές με επίκεντρο τα κρητικά προϊόντα: Γιορτή Ξινόχοντρου και
Μου ζου διά , Γιορτή Πορτοκαλιού, Γιορτή Τσικου διάς, Γιορτή Τυ ριού και Βοσκού, Γιορτή Λαδιού, Γιορτή Πατάτας,
Γιορτή Μελιού , Γιορτή Ξεροτήγανου, Γιορτή Καλτσουνιού κλπ.

• Το Σήμα ποιότητας κρητικής κουζίνας αναπτύχθηκε με πρωτοβου λία της Περιφέρειας Κρήτης και αποδίδεται 
σε εστιατόρια και χώρους μαζικής εστίασης που ακολουθούν τις αρχές της κρητικής διατροφής και χρησιμοποιούν 
κυ ρίως ντόπια προϊόντα και αποκλειστικά εξαιρετικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο.
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• Πανεπιστήμιο Κρήτης:  λειτουργούν 6 Σχολές, με 16 Τμήματα

• Πολυ τεχνείο Κρήτης: λειτουργούν 5 μονοτμηματικές σχολές μηχανικών 

• Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης: λειτουργούν 4 Σχολές οι οποίες υποστηρίζονται από 3  γενικά Τμήματα

• Ανώτερη Του ριστική Σχολή Αγίου Νικολάου

• Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων: αποτελεί ίδρυμα του  Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών 
Γεωπονικών Σπου δών (CIHEAM) και παρέχει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στους θεματικούς τομείς της 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του  Περιβάλλοντος. Το ΜΑΙΧ αναπτύσσει και ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ 
παράλληλα συμμετέχει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διευρωπαϊκού χαρακτήρα (ERASMUS) και 
διοργανώνει εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια.

312

Εκπαιδευτικός Τουρισμός

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ερευνητικοί Φορείς
• Ίδρυ μα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε : αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα 

και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με 7 Ερευνητικά Ινστιτούτα (5 στη Κρήτη, 1 στην Πάτρα & 1 στα 
Ιωάννινα) 

• Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης: αποτελεί μονάδα του  ΙΤΕ

• Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) 

• Eνυ δρείο Kρήτης (CretAquarium) του EΛKEΘE

Η Έρευνα & Τεχνολογία αποτελεί ισχυρό πόλο ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς διαθέτει σημαντικό 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό.

Τα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης έχουν αναπτύξει συνεργασίες και ισχυρές δικτυώσεις με άλλα 
ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. 
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7. Ανταγωνισμός και Δυνητικές Αγορές
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Προορισμός Αφίξεις Διανυκτερεύσεις Διαν/σεις ανά 1000 κατοίκους

Ελλάδα 21 ,8 εκατ. 91 ,9 εκατ. 8.308

Κρήτη 3,8 εκατ. 23 ,3 εκατ. 37 .048

Ν. Αιγαίο 4,4 εκατ. 23,6 εκατ. 67 .840

Ιόνια Νησιά 1 ,7 εκατ. 1 0,5 εκατ. 49.888

Κ. Μακεδονία 3,1 εκατ. 1 1,5 εκατ. 6.042

Μάλτα 1 ,5 εκατ. 8,5 εκατ. 20.175

Κύ προς 2,4 εκατ. 1 4,0 εκατ. 1 6.225

Ισπανία 1 01,7 εκατ. 389,2 εκατ. 8.329

Βαλεαρίδες 1 0,2 εκατ. 65,3 εκατ. 58.811

Κανάρια 1 1,6 εκατ. 89,8 εκατ. 42.661

Του ρκία 39,2 εκατ. 379,2 εκατ. 4.946

Κροατία 1 2,2 εκατ. 64,4 εκατ. 1 5.114
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Τουριστική κίνηση

Ανταγωνισμός

Eu rostat – TurkStat (2013)
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Προορισμός Πληρότητα (κλίνες) Δαπάνη ανά επίσκεψη (€) Δαπάνη ανά διανυκτέρευση (€)

Ελλάδα 45,2% 633 7 8,0

Κρήτη 60,7% 7 81 90,0

Ν. Αιγαίο 53,8% 805 96,4

Ιόνια Νησιά 57 ,6% 61 5 7 1,7

Κ. Μακεδονία 43,4% 284 50,4

Μάλτα 60,5% 91 6 1 12,4

Κύ προς 63,0% 866 1 48,2

Ισπανία 54,1% 977 1 09,2

Βαλεαρίδες 7 8,2% 962 1 14,6

Κανάρια 7 1,7% 1 .099 1 13,3

Του ρκία 63,2% 824* 80,8*

Κροατία 53,2% 587 1 10,9
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Πληρότητα & Οικονομικά μεγέθη

*σε $

Ανταγωνισμός

ΙΤΕΠ – TurkStat – Malta Tourism Authority – Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου – Instituto de Turismo – Turkish Statistical Institute - Croatian National Tourist Board (2013)
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Προορισμός Αριθμός Μονάδων Αριθμός δωματίων Αριθμός κλινών (σε χιλ.)

Ελλάδα

Κρήτη

Ν. Αιγαίο

Ιόνια Νησιά

Κ. Μακεδονία

Μάλτα

Κύ προς

Ισπανία

Βαλεαρίδες

Κανάρια

Του ρκία

Κροατία

Υποδομές φιλοξενίας
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9.675

1.540

2.072

916

1.184

153

792

19.61
0

1.430

586

4.946

897

24.311

3.004

6.921

2.865

3.580

17

3

26.87
8

1.216

1.976

61.129

401.1
96

87.46
2

98.98
4

46.81
9

44.00
0

18.42
0

41.78
2

914.2
63

170.4
18

107.2
23

77.157

773,2

166,2

194,0

89,9

86,1

41,6

84,7

1.867,8

354,1

237,8

4.946,0

162,0

455,0

52,2

117,2

48,8

81,5

1,7

2,4
1.569,5

109,3

196,1

705,2

Ανταγωνισμός

Eu rostat – TurkStat (2013)
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Ανταγωνισμός
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Τουριστική κίνηση
• Στο άμεσα συγκρίσιμο μέγεθος των διανυκτερεύσεων ανά 1.000 κατοίκους, η Κρήτη κινείται σε αισθητά χαμηλότερα 

επίπεδα, της τάξης των 37.000, περίπου, και από τις δύ ο ανταγωνιστικές νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας, σε 
ποσοστό το οποίο ξεπερνά το 83  % σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο και είναι σχεδόν 35 % σε σχέση με τα Ιόνια Νησιά. 
Στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία παρατίθεται λόγω της Χαλκιδικής, τα μεγέθη είναι πολύ χαμηλότερα, γεγονός το 
οποίο εξηγείται εν μέρει από τον πολύ υψηλό πληθυσμό της Περιφέρειας, δεδομένου ότι φιλοξενεί τη δεύ τερη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας (Θεσσαλονίκη).

• Ανάλογη είναι και η εικόνα σε σύγκριση με ανταγωνιστικές Περιφέρειες της Ισπανίας, όπου  οι αντίστοιχες διαφορές 
είναι στο επίπεδο του  59 % σε σχέση με τις Βαλεαρίδες Νήσους και 15 % σε σχέση με τα Κανάρια Νησιά.

• Αντίθετα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλους μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Μάλτα, η 
οποία κινείται σε περίπου 20.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους και η Κύ προς (16.000 περίπου).

• Σε ότι αφορά την πληρότητα, η Κρήτη εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις (60,7 %), τόσο από το σύ νολο της χώρας, όσο 
και από τις άμεσα ανταγωνιστικές νησιωτικές Περιφέρειες. Εντούτοις, υ πολείπεται των ανταγωνιστικών 
Περιφερειών της Ισπανίας, με τις Βαλεαρίδες να ξεπερνούν το 7 8,0 % και τα Κανάρια να πλησιάζουν το 7 2,0 %, 
παρά το γεγονός ότι έχουν πολλαπλάσιο αριθμό τόσο δωματίων, όσο και κλινών. Η Κύ προς και Μάλτα κινούνται σε 
ανάλογα με την Κρήτη επίπεδα (63,0 % και 60,5 %, αντίστοιχα).

Δαπάνες

• Η Κρήτη κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε ότι αφορά τη δαπάνη των επισκεπτών ανά επίσκεψη (781 € περίπου), αν και 
σε ανώτερα επίπεδα από το σύ νολο της χώρας (633 € περίπου) και τα Ιόνια Νησιά (615 € περίπου). Τόσο το Νότιο 
Αιγαίο με 805 €, όσο και η Κύ προς με 866 € και η Μάλτα με 916 € την ξεπερνούν, ενώ οι ανταγωνίστριες 
Περιφέρειες της Ισπανίας κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, της τάξης των 1.099 € για τις Βαλεαρίδες και 962 €
για τα Κανάρια, όταν και για την Ισπανία συνολικά η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ανέρχεται στα 977 €.

• Ανάλογη είναι η εικόνα και σε σχέση με τη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, με την Κύπρο να κινείται στο 
υ ψηλότερο επίπεδο με 148 € περίπου, οι Βαλεαρίδες και τα Κανάρια στα 115 € και 113 € αντίστοιχα, αλλά και το 
Νότιο Αιγαίο στα 96 €. Η Κρήτη με 90 € δαπάνη ανά επίσκεψη, κινείται σε υ ψηλότερα επίπεδα από τη χώρα (7 8 €) 
και τα Ιόνια Νησιά (71,7 €).

Eu rostat – TurkStat (2013)
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Εποχικότητα (αφίξεις)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Ελλάδα

CR4: 64,1%
CR6: 80,8%
Gini: 39,3%

Κρήτη

CR4: 75,5%
CR6: 96,2%
Gini: 54,9%

Ν. Αιγαίο

CR4: 77,0%
CR6: 95,3%
Gini: 55,8%

Προορισμός

Ιόνια Νησιά

CR4: 84,2%
CR6: 95,9%
Gini: 60,5%

Κ. Μακεδονία

CR4: 68,7%
CR6: 81,9%
Gini: 43,1%

Μάλτα

CR4: 42,3%
CR6: 62,2%
Gini: 15,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ανταγωνισμός

Eu rostat – ΙΤΕΠ (2013)
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Εποχικότητα (αφίξεις)

319

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Κύ προς

CR4: 56,1%
CR6: 77,9%
Gini: 33,1%

Ισπανία

CR4: 47,3%
CR6: 65,2%
Gini: 20,1%

Βαλεαρίδες

CR4: 67,0%
CR6:87,6%
Gini: 46,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Κανάρια

CR4: 30,6%
CR6: 46,2%
Gini: 08,0%

Του ρκία

CR4: 75,6%
CR6: 88,6%
Gini: 53,6%

Κροατία

CR4: 75,6%
CR6: 88,6%
Gini: 53,6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ανταγωνισμός

Eu rostat – TurkStat – Instituto de Estudios Turísticos (2013)
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Εποχικότητα (διανυκτερεύσεις)

320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Ελλάδα

CR4: 78,4%
CR6: 95,1%
Gini: 55,6%

Κρήτη

CR4: 76,2%
CR6: 94,8%
Gini: 54,1%

Ν. Αιγαίο

CR4: 78,8%
CR6: 94,3%
Gini: 55,8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Ιόνια Νησιά

CR4: 85,3%
CR6: 95,9%
Gini: 61,4%

Κ. Μακεδονία

CR4: 72,8%
CR6: 86,1%
Gini: 48,2%

Μάλτα

CR4: 46,5%
CR6: 65,9%
Gini: 20,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ανταγωνισμός

Eu rostat – ΙΤΕΠ (2013)
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Εποχικότητα (διανυκτερεύσεις)

321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Κύ προς

CR4: 60,0%
CR6: 83,9%
Gini: 38,7%

Ισπανία

CR4: 51,1%
CR6: 69,2%
Gini: 23,9%

Βαλεαρίδες

CR4: 71,9%
CR6: 92,7%
Gini: 51,1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Προορισμός

Κανάρια

CR4: 31,7%
CR6: 47,2%
Gini: 06,4%

Του ρκία

α’  τρίμηνο: 14,1%
β’  τρίμηνο: 21,5%
γ’  τρίμηνο: 38,3%
δ’  τρίμηνο: 26,1%

Κροατία

CR4: 75,6%
CR6: 88,6%
Gini: 53,6%

1ο τρί μηνο 2ο τρί μηνο 3ο τρί μηνο 4ο τρί μηνο

Ανταγωνισμός

Eu rostat – TurkStat – Instituto de Estudios Turísticos (2013)
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Global Travel & Tourism Index – Κατάταξη 

Ανταγωνισμός

World Economic Forum(2015)

α/α Χώρα Σκορ α/α Χώρα Σκορ α/α Χώρα Σκορ

1 Ισπ ανία 5 .31 1 8 Ισλ ανδία 4 .54 3 5 Ταϊλάνδη 4 .26

2 Γαλ λία 5 .24 1 9 Ιρλ ανδία 4 .53 3 6 Κύπ ρος 4 .25

3 Γερμανία 5 .22 2 0 Νορβηγία 4 .52 3 7 Τσεχία 4 .22

4 Η.Π.Α. 5 .12 2 1 Βέλ γιο 4 .51 3 8 Εσθον ία 4 .22

5 Η. Βασίλειο 5 .12 2 2 Φιν λ ανδία 4 .47 3 9 Σλ οβενία 4 .17

6 Ελ βετία 4 .99 2 3 Σουηδία 4 .45 4 0 Μάλ τα 4 .16

7 Α υστραλία 4 .98 2 4 Η. Α . Εμιράτα 4 .43 4 1 Ουγγαρία 4 .14

8 Ιταλ ία 4 .98 2 5 Μαλ αισία 4 .41 4 2 Κόστα Ρίκα 4 .10

9 Ιαπ ων ία 4 .94 2 6 Λ ουξεμβούργο 4 .38 4 3 Κατάρ 4 .09

1 0 Καν αδάς 4 .92 2 7 Δ ανία 4 .38 4 4 Τουρκία 4 .08

1 1 Σιγ καπούρη 4 .86 2 8 Βραζιλία 4 .37 4 5 Ρωσία 4 .08

1 2 Α υστρία 4 .82 2 9 Ν. Κορέα 4 .37 4 6 Μπ αρμπάντος 4 .08

1 3 Χον γκ Κονγκ 4 .68 3 0 Μεξικό 4 .36 4 7 Πολ ωνία 4 .08

1 4 Ολ λανδία 4 .67 3 1 Ελ λ άδα 4 .36 4 8 Ν. Α φρική 4 .08

1 5 Πορτογαλία 4 .64 3 2 Ταϊβάν 4 .35 4 9 Βουλ γαρία 4 .05

1 6 Νέα Ζηλανδία 4 .64 3 3 Κροατία 4 .30 5 0 Ιν δον ησία 4 .04

17 Κίν α 4 .54 3 4 Παν αμάς 4 .28
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Global Travel & Tourism Index – Σύγκριση

Ανταγωνισμός

World Economic Forum(2015)

1

2

3

4

5

6

7
Επι χ ειρηματικό Περιβάλλον

Ασφάλεια

Υγ εία - Υγιεινή

Αν θρ. Δυναμικό
Αγ ορά Εργασίας

Βαθμ ός ετοιμότητας στις 
ΤΠΕ

Προτεραιοποίηση 
Του ρισμού-Ταξιδιού

Βαθμ ός διεθνοποίησης 
οι κ ονομίας

Αν ταγωνιστικότητα τιμών

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Υποδομ ές αερομεταφορών

Υποδομ ές δρόμων-λιμένων

Υποδομ ές τουριστικών 
υ πηρεσιών

Φ υ σικοί πόροι

Πολ ιτιστικοί πόροι
Επαγ γελματικό ταξίδι

Ελλάδα

Ισπανία

Ν ότ ια-Δυτική Ευρώπη

• Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 31η θέση ανάμεσα σε 141 χώρες στον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας στο Ταξίδι και τον 
Του ρισμό, με 1η χώρα στην κατάταξη την Ισπανία.

• Οι επιμέρους τομείς βαθμολόγησης στις οποίες καταλαμβάνει υψηλότερη θέση από τη συ νολική είναι η Υγεία και 
Υγιεινή (9η), οι Υποδομές τουριστικών υπηρεσιών (12η), ο Βαθμός προτεραιοποίησης των τομέων του ταξιδιού 
και του  του ρισμού (24η), ο Βαθμός διεθνοποίησης της οικονομίας (25η) και οι Υποδομές αερομεταφορών (27η).
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8. Εξελίξεις - Τάσεις της τουριστικής 
ζήτησης στον ευρωπαϊκό & διεθνή 
χώρο
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Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις – Είδος Τουριστικής Κίνησης

• To 2014, περισσότερο από το μισό των Διεθνών Τουριστικών 
Αφίξεων (53%) αφορού σε λόγους αναψυχής και ψυχαγωγίας. 
Το 27 % της τουριστικής κίνησης παγκοσμίως αφορά 
προσωπικούς λόγους, λόγους υ γείας  και θρησκευτικούς 
λόγου ς ενώ μόλις το 1 4% σχετίζεται με επαγγελματικές 
υ ποχρεώσεις.

• Σύ μφωνα με τις προβλέψεις του  Παγκόσμιου Οργανισμού 
Του ρισμού, αυτή η επικρατούσα τάση δεν αναμένεται να 
ανατραπεί μέχρι το 2030. Ωστόσο, ο ρυ θμός αύ ξησης 
επισκέψεων για προσωπικούς λόγους αναμένεται να 
αυ ξάνεται πιο γρήγορα απ’ ότι οι Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 
που  σχετίζονται με επαγγελματικούς λόγους, ξεπερνώντας το 
30%.

• Τις τελευταίες δεκαετίες ο παγκόσμιος τουρισμός πέρα από 
την πρωτοφανή επέκταση που παρουσιάζει ως βιομηχανία, 
χαρακτηρίζεται από έντονη διαφοροποίηση με αποτέλεσμα 
την ανάδυ ση νέων προορισμών αλλά και εξειδικευμένων 
μορφών του ρισμού.

• Κινητήριες δυ νάμεις της διαφοροποίησης του τουριστικού 
προϊόντος είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης σε αναδυόμενες 
οικονομίες, δημογραφικές εξελίξεις όπως η επέκταση του 
προσδόκιμου ζωής και η γήρανση των Ευρωπαϊκών 
πληθυσμών, η διείσδυση της τεχνολογίας στην τουριστική 
βιομηχανία, η μεταβολή στις προτιμήσεις των τουριστών 
σχετικά με την αντίληψη περί τουριστικής εμπειρίας καθώς 
και η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής οικονομίας.
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Παράγοντες Διαφοροποίησης του Τουριστικού Προϊόντος

53%

1 4%

27 %

6%

Σκοπ ός/Είδος Τουριστικής Κίνησης

Αν αψυχή & 
Ψ υχαγωγία

Επαγ γελματικοί Λόγοι

Προσωπικοί Λόγοι 
(Φ ί λοι-Συγγενείς)-
Θρησκευτικοί Λόγοι-
Λόγ οι Υγείας
Απροσδιόριστοι Λόγοι

• Σύ μφωνα με μελέτες μερικοί από του ς 
παράγοντες της τουριστικής υποκίνησης είναι οι 
ακόλου θοι:

• Απόδραση από ένα δυ σάρεστο περιβάλλον

• Εξερεύ νηση και Νέες Εμπειρίες

• Χαλάρωση

• Γόητρο και κοινωνική θέση

• Καινοτομία ή/και Νεοτερισμός

• Μόρφωση

UN WTO
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Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος

• Οι επιλογές και οι προτιμήσεις των του ριστών είναι άρρηκτα 
συ νδεδεμένες με τις εμπειρίες που αποκομίζουν κατά τη 
διάρκεια των διακοπών του ς. Οι επισκέπτες δημιουργούν 
νοηματικές συνέχειες μέσα από προσωπικές εμπειρίες οι οποίες 
συ νδέονται με τους ανθρώπους που συναντούν, τα μέρη που  
επισκέπτονται, τις γνώσεις που αποθηκεύουν, τις 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν και τις αναμνήσεις 
που  δημιου ργούν.

• Ένα αυ ξανόμενο μερίδιο της τουριστικής αγοράς αναζητά κάτι 
περισσότερο από μία υ πηρεσία ή ένα προϊόν. Αυτή την 
προστιθέμενη αξία  στο του ριστικό προϊόν την προσφέρει η 
βιωματική εμπειρία η οποία σχετίζεται με την ενεργό ανάμιξη 
του  επισκέπτη στις διάφορες πτυχές του τόπου που 
επισκέπτεται (κουλτούρα, ιστορία, πολιτισμός, έθιμα, φεστιβάλ, 
αθλητικές δραστηριότητες, τοπική κουζίνα, περιβάλλον κλπ). 

• Ο του ρισμός ο οποίος βασίζεται στη βιωματική εμπειρία 
αποτελεί μία πρόσφατη σχετικά τάση η οποία μπορεί να 
λειτουργήσει ως οδηγός στρατηγικής διαφοροποίησης του 
του ριστικού προϊόντος, ως εργαλείο αναγνώρισης των 
καταναλωτικών προτιμήσεων και επιλογών και ως προϊόν 
προσαρμοσμένο στα προσωπικά ενδιαφέροντα των του ριστών
και στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Ο Βιωματικός Τουρισμός αποτελεί το αντίβαρο του  μαζικού 
του ρισμού καθώς επικεντρώνεται στις προσωπικές αναζητήσεις 
του  επισκέπτη και περιλαμβάνει διάφορες μορφές τουρισμού 
όπως ο οικο-του ρισμός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός, 
πειραματικός,πολιτιστικής κληρονομιάς και φύσης κλπ.
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Βιωματικός Τουρισμός

Πολ ιτιστικός 
Του ρισμός

Οι κ ο -
Του ρισμός

Εκ παιδευτικός 
Του ρισμός

Πει ραματικός 
Του ρισμός

Του ρισμός 
Πολ ιτιστικής 
Κλ ηρονομιάς

Του ρισμός 
Φ ύ σης

Βι ωμ ατικός  Τουρισμός

• Η Ελλάδα, δεδομένης της ευνοϊκής της 
μορφολογίας, μπορεί μέσω της οργανικής 
διασύ νδεσης του τουρισμού με άλλους 
παραγωγικούς τομείς όπως η γεωργία και η 
αγροτική ανάπτυξη, η αλιεία και ο πολιτισμός, να 
χαράξει μια έξυπνη στρατηγική στη 
διαφοροποίηση του  του ριστικού προϊόντος της η 
οποία θα είναι σύμφωνη με τους στόχους 
αειφορίας.

www.noto.ca
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Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος

• Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη διέπεται από αρχές και 
διαχειριστικές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές 
του ρισμού και σε όλους του ς τύπους των προορισμών, 
συ μπεριλαμβανομένου τους προορισμούς μαζικού του ρισμού και των 
διάφορων εξειδικευμένων τουριστικών τομέων.

• Οι αρχές αειφορίας αναφέρονται σε περιβαλλοντικές, οικονομικές 
και κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της περιβαλλοντικής ανάπτυξης 
και στην ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ αυτών των τριών 
προτεραιοτήτων για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας της του ριστικής ανάπτυξης. Σε αυ τό το πλαίσιο, η 
προώθηση της βιώσιμης του ριστικής οικονομίας έχει ως στόχο:

• Να κάνει βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων που 
αποτελού ν ένα βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του  τουρισμού, 
την διατήρηση των απαραίτητων οικολογικών διαδικασιών και 
βοηθού ν στη διατήρηση των φυ σικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας.

• Να σεβαστεί την κοινωνικο-πολιτιστική αυθεντικότητα των 
κοινοτήτων υ ποδοχής, να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά 
και τις παραδοσιακές αξίες των τοπικών κοινωνιών και να 
συ μβάλει στη διαπολιτισμική κατανόηση και ανεκτικότητα.

• Να διασφαλίσει ην βιωσιμότητα και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα 
των οικονομικών λειτουργιών παρέχοντας κοινωνικο-οικονομικά 
οφέλη σε όλου ς του ς εμπλεκόμενους φορείς 
συ μπεριλαμβανομένων της σταθερής απασχόλησης και των 
ευ καιριών απόκτησης εισοδήματος συμβάλλοντας στην 
καταπολέμηση της φτώχειας.
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Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Βιώσιμη 
Τουριστική 
Ανάπτυξη

Περιβαλλον τικές 
Αρχ ές

Κοιν ων ικο-
οικον ομικές 

Αρχ ές

Οικον ομικές 
Αρχ ές

• Η αειφόρος ανάπτυ ξη του τουρισμού 
απαιτεί τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, τη συνεχή 
παρακολού θηση των διάφορων 
επιπτώσεων και την θέσπιση των 
αναγκαίων μέτρων πρόληψης ή / και 
διορθωτικών μέτρων όποτε χρειάζεται.

• Ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει επίσης να 
διατηρεί ένα υ ψηλό επίπεδο ικανοποίησης 
των του ριστών και να εξασφαλίζει 
σημαντικές εμπειρίες για τους τουρίστες, 
την ευ αισθητοποίηση τους σε θέματα 
βιωσιμότητας και την προώθηση 
οικολογικών τουριστικών πρακτικών.

UN WTO
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Αναδυόμενες Αγορές – Εξελίξεις στη Τουριστική Ζήτηση

• Τα τελευταία 25 χρόνια η του ριστική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από 
μια γεωγραφική διαφοροποίηση, η οποία έρχεται να προσθέσει νέους 
προορισμούς εκτός από του ς παραδοσιακούς σε Ευρώπη και Αμερική. 
Ως αποτέλεσμα αυ τής της εξέλιξης, έχουμε το κλείσιμο της ψαλίδας 
μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών όσον αφορά στις 
Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις. Εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Του ρισμού αναφέρουν ότι το 2015 αναμένεται οι προορισμοί στις 
Αναδυ όμενες Οικονομίες να ξεπεράσουν εκείνους στις ανεπτυγμένες 
οικονομίες.

• Παρά το γεγονός ότι η Ευ ρώπη δεν έχει χάσει τα σκήπτρα στις Διεθνείς 
Του ριστικές Αφίξεις. η ανάλυση στον ρυθμό αύ ξησής τους ανά 
γεωγραφική περιφέρεια του  κόσμου αναδεικνύει τον διαρκώς 
αυ ξανόμενο ρόλο που  παίζει η περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού καθώς μέσα 
σε 25 χρόνια η συμμετοχή της στις Διεθνείς Του ριστικές Αφίξεις 
5πλασσιάστηκε και σχεδόν διπλασίασε το μερίδιο αγοράς της. 

• Ταυ τόχρονα, η Κίνα αποτελεί τη νούμερο ένα αγορά (σε αντίθεση με το 
2000 που ήταν στην 7η θέση) σε όρου ς τουριστικής δαπάνης στο 
εξωτερικό για το 2014 ( US $ 1 65 δις) σημειώνοντας αύξηση κατά 27% σε 
σχέση με το 2013 και διατηρώντας τα σκήπτρα στη συγκεκριμένη 
κατηγορία από το 2012. Η Κίνα παράγει περίπου το 13% των Διεθνών 
Του ριστικών Εισπράξεων αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και της διεύρυνσης της μεσαίας τάξης στο 
εσωτερικό της, όσο και την βελτίωση στις υ ποδομές μεταφοράς και την 
χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών προς το εξωτερικό.

• Σημαντικός παίκτης του παγκόσμιου τουρισμού έχει αναδειχθεί η Ρωσία 
τόσο σε όρου ς Διεθνών Αφίξεων και Εισπράξεων όσο και σε Τουριστική 
Δαπάνη στο εξωτερικό όπως και η Ν. Αμερική (ιδίως  η Βραζιλία).
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Οικονομικές Εξελίξεις
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Διεθν είς Τουριστικές Αφίξεις
Μερίδιο Αγ οράς

Ανεπτυγμένες Οικονομίες Αναδυόμενες Οικονομίες
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1990 2000 2010 2014

Ευρώπη Ασία-Ειρηνικός

Αμερική Αφρική

Μέση Ανατολή
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Αναδυόμενες Αγορές – Εξελίξεις στη Τουριστική Ζήτηση

• Η Ευ ρώπη αποτελεί τη ναυαρχίδα του  παγκόσμιου τουρισμού καθώς 
της αναλογεί  πάνω απο το 50% των Διεθνών Τυριστικών Αφίξεων, 
γεγονός το οποίο οφείλεται στο πλούσιο ιστορικό και πολιτισμικό της 
παρελθόν καθώς  και στις εξαιρετικές κλιματικές συνθηκες που 
επικρατούν στη Λεκάνητης Μεσογείου. Παράλληλα, συγκεκριμένες 
χώρες έχου ν καταφέρει να αναδείξουν τον τρόπο ζωής και τα εθνικά 
του ς σύμβολα σε παγκόσμια brands (π.χ. Βρετανική σημαία, γαλλική 
κου ζίνα) γεγονός που συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία 

• Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς που  κατέχει η Ευ ρώπη στις Διεθνείς 
Του ριστικές Αφίξεις έχει φθίνει περίπου κατά 10%προς όφελος κυρίως 
των προορισμών που βρίσκονται στη περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

• Στο εσωτερικό της Ευρώπης, οι Μεσογειακές χώρες απολαμβάνουν 
την πρωτοκαθεδρία στις Διεθνείς Του ριστικές Αφίξεις απο το 2010 
οπότε και ξεπέρασαν τις χώρες της Δυτικής Ευ ρώπης. Σημαντική είναι 
η αύ ξηση που σημειώνουν οι χώρες της Ανατολικής Ευ ρώπης, καθώς 
πολλές απο αυ τές έχουν σταματήσει να θεωρού νται οικονομίες σε 
μετάβαση.

• Όσον αφορά την Ελλάδα και τη Μεσογειακή Ευ ρώπη, το 2014 
σημείωσε χρονιά ρεκόρ σε Διεθνείς Αφίξεις καταλμβάνοντας την 
τέταρτη θέση μετά την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία αλλά 
σημειώνοντας την μεγαλύτερη αύξηση (23%) σε σχέση με το 2013. 
Ανάλογη είναι η θέση της χώρας μας και σε όρου ς Διεθνων 
Του ριστικών Εισπράξεων.

• Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο αυ ξανόμενος ανταγωνισμός που 
προέρχεται απο την πλευρά της Κροατίας η οποίας αναπτύσσεται 
σταθερά τα τελευταία χρόνια.
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Αναδυόμενες Αγορές – Εξελίξεις στη Τουριστική Ζήτηση

• Η δημογραφία επηρεάζει καθοριστικά την τουριστική ζήτηση και τις προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής 
βιομηχανίας. Οι δυ τικές κοινωνίες αλλάζουν με γοργό ρυθμό, επηρεαζόμενες από μειωμένα ποσοστά γονιμότητας, 
την επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής, την αστικοποίηση και τη μετανάστευση. Αυτές οι δημογραφικές τάσεις 
αναμένεται να έχουν δραματικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού  επηρεάζοντας τη διάρθρωση της 
του ριστικής ζήτησης και κατ’ επέκταση του ς τύπους του ριστικών προϊόντων, υ πηρεσιών και δραστηριοτήτων που  θα 
προσφέρονται προσφέροντας ευκαιρίες αλλά δημιουργώντας και απειλές.

• Η εξασφάλιση διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της του ριστικής βιομηχανίας προϋποθέτει την σωστή 
ανάλυ ση των δημογραφικών τάσεων και των ιδιαίτερων αγορών που αυτές αναδεικνύουν. Αυτές σε συνδυασμό με 
την τεχνολογία υπογραμμίζουν την ύπαρξη ενός τεχνολογικού χάσματος το οποίο εντείνει  σε όρου ς  καταναλωτικής 
συ μπεριφοράς και προτιμήσεων το απόσταση που  υπάρχει μεταξύ της γενιάς των “baby boomers” και της “Millennial 
Generation”.

• Η απάντηση σε αυτή τη διαγραφόμενη έντονη διαχωριστική γραμμή που επιβάλει η δημογραφία και η τεχνολογία 
βρίσκεται στα ταξίδια μεταξύ ολόκληρων οικογενειών (γονείς, παιδιά, συγγενείς, δισέγγονα – multigeneration travel)

• Σύ μφωνα με τον ΟΗΕ, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 8 δις . Αυ τή η αύ ξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού θα οδηγείται από τις Κίνα (+17,6%) και Ινδία (17,9%), όπου  και οι δύ ο μαζί θα αριθμούν το 
20% του  παγκόσμιου πληθυσμού. Ο πληθυσμός στην Αμερική θα αυ ξηθεί κατά 17%. Ενώ ο Ευ ρωπαϊκός πληθυσμός 
θα μειωθεί (-1%) ενώ ταυτόχρονα θα σημειώσει μία δραματική ο πληθυσμός άνω των 50 ετών. Αντίθετα, ο 
πληθυσμός της Ασίας θα μείνει ως επί τω πλείστον κάτω των 45 ετών.

• Ταυ τόχρονα, ο παγκόσμιος πληθυσμός γηράσκει καθώς το 1 950 το 11,2% του  πληθυσμού δηλαδή 281,2 εκατομμύρια 
άνθρωποι ήταν ηλικιωμένοι, το 2000 ήταν το 12,3% του πληθυσμού και έφτασαν του ς 746,8 εκατομμύρια 
ανθρώπου ς, ενώ μέχρι το 2050 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 2  δις άνθρωποι θα είναι ηλικίας 60 ετών 
και άνω.

• Καθώς τα ανώτερα ηλικιακά στρώματα αυξάνουν την αναλογία τους στο σύνολο του  πληθυσμού. αναμένεται ότι ο 
Του ρισμός Τρίτης Ηλικίας και οι ηλικιωμένοι τουρίστες θα αποτελούν το 24% της παγκόσμιας αγοράς το 2030 και το 
28% το 2050.
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Αναδυόμενες Αγορές – Εξελίξεις στη Τουριστική Ζήτηση

• Σύ μφωνα με σχετική μελέτη του  Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), ο Του ρισμός Τρίτης 
Ηλικίας μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα επιμήκυνσης της του ριστικής περιόδου  για την Ελλάδα, καθώς 
οι ηλικιωμένοι είναι το τμήμα της αγοράς με τη χαμηλότερη εποχικότητα στην ταξιδιωτική του  συμπεριφορά, έχουν 
αρκετό ελεύθερο χρόνο και σημαντικό διαθέσιμο εισόδημα για τον του ρισμό. 

• Η άνοδος της μέσης ηλικίας του  πληθυσμού, διαφοροποιεί τα είδη του  τουριστικού προϊόντος που  ζητούνται. Σε 
μεγαλύτερες ηλικίες, οι του ρίστες επιλέγουν πιο ήπιες δραστηριότητες και ταξιδεύουν στην πλειονότητά τους 
οργανωμένα. Επιπλέον, στις μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρείται μετατόπιση της ζήτησης από δραστηριότητες που 
απαιτού ν μεγαλύτερη ενεργητικότητα, (ταξίδια περιπέτειας, αθλητικός τουρισμός) σε δραστηριότητες που απαιτούν 
λιγότερη σωματική καταπόνηση, όπως είναι οι περιηγήσεις σε αξιοθέατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επίσης τα 
ηλικιωμένα άτομα, επιλέγουν με  μεγαλύτερη συχνότητα παραδοσιακούς και καταξιωμένους προορισμούς, ξενοδοχεία 
με πισίνα και περιοχές που προσφέρουν ασφάλεια και εκτεταμένη υποδομή υ γειονομικής περίθαλψης . 

• Σε αυ τό το πλαίσιο, ο βιωματικός τουρισμός αναμένεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στο διαρκώς αυ ξανόμενο 
κομμάτι της ζήτησης που  προέρχεται από τον πληθυσμό που  ξεπερνάει το 55 έτη.

• Σύ μφωνα με σχετική μελέτη του  ΙΤΕΠ, τα άτομα από 55 ετών και άνω ενδιαφέρονται λιγότερο για πραγματοποίηση 
διακοπών με σκοπό τα μπάνια και την ηλιοθεραπεία. Για πολιτιστικούς σκοπούς ταξιδεύουν συχνότερα οι Αυστριακοί 
(26%), οι Ολλανδοί (22%), οι Βέλγοι (22%) και οι Γερμανοί 21%. Αντίστοιχα ταξιδεύουν συχνότερα από τις άλλες 
ηλικιακές ομάδες για πολιτιστικούς και θρησκευτικούς λόγους (18% έναντι 11-13% για τις υ πόλοιπες ηλικιακές 
ομάδες). Επίσης δεν εμφανίζουν μεγαλύτερη ροπή για ταξίδια αναψυχής σε μεγάλες πόλεις, συγκριτικά με τις 
υ πόλοιπες ηλικιακές ομάδες. 

• Ακόμη, η κρου αζιέρα και το γιότινγκ αποτελούν μορφές τουρισμού που θεωρού νται κατάλληλες για ηλικιωμένους 
του ρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου .

• Τέλος, ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί όχημα προβολής και προώθησης του τουρισμού τρίτης ηλικίας, καθώς η 
εξυ πηρέτηση των ιατρικών αναγκών σε έναν προορισμό, αποτελεί βασικό συστατικό του του ριστικού προϊόντος που 
προσφέρεται σε ηλικιωμένους πελάτες.
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Τεχνολογία & Τουρισμός

• Η τεχνολογία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη τουριστική βιομηχανία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της 
περιβάλλον.

o Στο εσωτερικό περιβάλλον , οι του ριστικές επιχειρήσεις:

– βασίζονται για την οργάνωση, στον προγραμματισμό του ς  και στην αποδοτική χρήση των πόρων του ς σε 
εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα και εξειδικευμένο λογισμικό (π.χ. Computer Reservation System-CRS ή 
έξυ πνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας).

– πραγματοποιούν την διαχείριση αλληλεπίδρασης (Customer Relations Management) με υφιστάμενους και 
μελλοντικούς πελάτες μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (διαδίκτυο, έξυπνες εφαρμογές, φορητές συσκευές),  
η οποία προσφέρει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του  πελάτη καθώς  και τον αποδοτικό συνδυασμό 
μεταξύ πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη πριν και μετά την 
πώληση κλπ)

– προσφέρου ν στους πελάτες τους πρόσβαση σε υψηλής τεχνολογίας εφαρμογές όσον αφορά την ασφάλεια 
και σε τεχνολογικές υ ποδομές που  προσφέρουν άνεση και ευελιξία.

o Στο εξωτερικό περιβάλλον :

– Η διαδικτυ ακή πληροφόρηση ξεπερνά πλέον όλες τις παραδοσιακές μορφές ενημέρωσης με αποτέλεσμα την 
επέκταση της δυ νατότητας κρατήσεων μέσω διαδικτύου και την υ ποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών 
σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση της προσωπικής μεταχείρισης .

– Ο δυ νητικός επισκέπτης ο οποίος καταφεύ γει στην χρήση της διαδικτυακής πληροφόρησης για τον 
προορισμό και το κατάλυμα της προτίμησης του  αποτελεί έναν νέο είδος καταναλωτή με ξεχωριστό προφίλ 
και ιδιαίτερες απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να αναδύεται μία νέα δυ ναμική όσον αφορά στην αφοσίωση των 
πελατών και στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ πελάτη και του ριστικού επιχειρηματία. Η τεχνολογία 
μεταβάλει την καταναλωτική εμπειρία κάνοντάς της πιο εξατομικευμένη και πιο δυ ναμική.
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Τεχνολογία & Τουρισμός

• Σύ μφωνα με το Ευ ρωβαρόμετρο (Διάγραμμα -3/2015), το διαδίκτυο αποτελεί το πλέον δημοφιλές μέσο που  
εμπιστεύονται οι του ρίστες από την ΕΕ των 28 τόσο για την πληροφόρησή του ς σχετικά με την λήψη απόφασης για 
τον τόπο των διακοπών του  όσο και για την οργάνωση αυ τών. Η χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται συνεχώς τόσο 
για λόγου ς πληροφόρησης όσο και για την πραγματοποίηση κρατήσεων.

• Σύ μφωνα με το Euromonitor International, η χρήση του διαδικτύου παγκοσμίως στις ταξιδιωτικές κρατήσεις και στις 
κρατήσεις τουριστικής διαμονής ενισχύεται συνεχώς, με τα διαδικτυακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες να αποσπούν 
διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο από την συγκεκριμένη αγορά. Οι Ευ ρωπαίοι και οι Αμερικανοί βρίσκονται στην κορυφή 
της λίστας εκείνων των επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές κρατήσεις για τις διακοπές τους ενώ  η 
χρήση της φορητής τεχνολογίας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέχρι το 2030 και να καταστήσει  την 
πληροφόρηση του  δυ νητικού επισκέπτη ακόμη πιο ευέλικτη και εξατομικευμένη. Η χρήση της δεύτερης γενιάς του 
διαδικτύ ου  και η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται να αποτελεί κυρίαρχο μέσο διαφήμισης 
και  marketing των τουριστικών επιχειρήσεων που θα επηρεάζει την αφοσίωση των πελατών.

• Ωστόσο, οι δημογραφικές εξελίξεις με την επέκταση του προσδόκιμου ζωής και την γήρανση του  πληθυσμού επιβάλει 
περιορισμούς στην χρήση της τεχνολογίας. Η γενιά των «baby - boomers» δυ σκολεύεται να εξοικειωθεί με τη χρήση 
των ψηφιακών συ σκευών και οι καταναλωτικές της συνήθειες δεν επηρεάζονται σημαντικά. Αντίθετα, όσοι ανήκουν 
ηλικιακά στη «millennium generation» και ζου ν σε χώρες, όπως οι Η.Π.Α., η Ευ ρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, 
Αυ στραλία ή Κορέα, οι καταναλωτικές προτιμήσεις  θα είναι σαφώς επηρεασμένες από τις συνήθειες που 
αναπτύσσουν στο περιβάλλον των ψηφιακών αγορών.
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• Ο νέος καταναλωτής που  αναδύεται μέσω της 
διείσδυ σης της τεχνολογίας στην τουριστική 
βιομηχανία είναι πιο καλά πληροφορημένος, 
απαιτεί εξατομικευμένη μεταχείριση, 
υ πηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του, 
είναι πιο ευ έλικτος στη λήψη αποφάσεων και 
αναμένει ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο 
(real time υ πηρεσίες).
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PwC

Branding & Τουρισμός

• Το Branding αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων των του ριστών, κυρίως εκείνων που 
ανήκου ν στα υψηλά εισοδήματα. 

• Όσον αφορά στην ευρεία μάζα της τουριστικής αγοράς, οι επισκέπτες ενδιαφέρονται για και αναζητούν μία άνετη 
διαμονή η οποία χαρακτηρίζεται από άνετο κρεβάτι, καθαρό δωμάτιο, λειτουργικό και καθαρό μπάνιο, βασικές 
τεχνολογικές υποδομές όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, κλπ. Αυτές οι προτεραιότητες κυριαρχούν στη καταναλωτική 
συ νείδηση του μέσου του ρίστα, καθώς προτεραιότητά του  είναι η ξεκούραση και η άνεση. Σημαντικό ρόλο παίζει η 
τοποθεσία του  καταλύματος και η τιμή της προσφερόμενης υ πηρεσίας. Όλοι οι παραπάνω προσδιοριστικοί 
παράγοντες της λήψης αποφάσεων υπερτερούν της ταύτισης που μπορεί να νιώθει ο μέσος τουρίστας με ένα γνωστό 
εμπορικό σήμα της τουριστικής βιομηχανίας.

• Αντίθετα, οι του ρίστες που ανήκουν σε ανώτερες εισοδηματικές τάξεις έλκονται από τα χαρακτηριστικά που  φέρει 
ένα γνωστό εμπορικό σήμα της τουριστικής βιομηχανίας καθώς η συναισθηματική ταύτιση, η εξοικείωση και η 
ασφάλεια που  νιώθουν υ περτερεί έναντι των λειτουργικών απαιτήσεων που έχουν. Οι παροχές που  προσφέρει μία 
ευ ρέως αναγνωρισμένη τουριστική επιχείρηση προσομοιάζει στον τρόπο ζωής των του ριστών με υψηλά εισοδήματα, 
γεγονός το οποίο βαραίνει πολύ στη λήψη αποφάσεων τους. Ωστόσο, το branding σε μία ολοένα και πιο κορεσμένη 
αγορά δεν αρκεί από μόνο του  και απαιτείται διαφοροποίηση η οποία θα απαντάει στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
πελάτη και θα δίνει  έντονα την αίσθηση της πολυτέλειας, της μοναδικότητας και της ξεχωριστής μεταχείρισης.

• Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη ενός brand αλλά και να αποκαλύψει 
τις όποιες αστοχίες και ανεπάρκειες μπορεί να εμφανιστούν μεταξύ της προβαλλόμενης και της πραγματικά 
παρεχόμενης υ πηρεσίας.

• Η χρήση του διαδικτύου και της πρόσβασης στην πληροφορία έχει μειώσει τη ισχύ που ασκούσαν τα brands στους 
καταναλωτές, καθώς η εμπειρία που μοιράζεται ένας καταναλωτής διαδικτυακά θεωρείται πιο αξιόπιστη από τα 
χαρακτηριστικά που προβάλει μία εμπορική τουριστική επιχείρηση. Σε αυ τό το πλαίσιο η διαχείριση των 
πελατειακών σχέσεων από την πλευρά των μεγάλων τουριστικών brands αποτελεί έναν τομέα αυξανόμενης 
σημασίας, καθώς η ανταπόκριση από την πλευρά της επιχείρησης στην ανατροφοδοτού μενη πληροφόρηση που 
δέχεται από του ς πελάτες (feedback) δείχνει επιχειρηματική συνέπεια και ξεχωριστή μεταχείριση που συνάδει με τα 
ιδιαίτερα εμπορικά χαρακτηριστικά μίας ευρέως αναγνωρισμένης του ριστικής επιχείρησης.
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• Την τελευταία 20ετία, ο παγκόσμιος τουρισμός παρουσιάζει μία συνεχώς ανοδική τάση, με τις αφίξεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο να αυ ξάνονται κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2003 και το 2009.

• Το 2014 η αύ ξηση ήταν της τάξης του 4,4%, με τις μεγαλύτερες αφίξεις να σημειώνονται στην Βόρεια και Νότια 
Αμερική, την Ασία και τον Ειρηνικό και τη Μέση Ανατολή, ενώ σε επίπεδο υ πο-περιοχών, η Νότιος Ευρώπη και η 
Μεσόγειος, σημείωσαν αύξηση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο, της τάξης του 6,9%.
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Αφίξεις – Έσοδα 2014

• Η Ευ ρώπη εξακολουθεί να καταλαμβάνει τη 
σημαντικότερη θέση μεταξύ των προορισμών, με 
το 51 ,5% των αφίξεων, το οποίο αναλογεί σε 584 
εκατ. αφίξεις με τη Νότια Ευρώπη και τη 
Μεσόγειο να απολαμβάνουν μερίδιο 1 8,9%.

• Στα έσοδα η Ευ ρώπη είναι επίσης πρώτη με 
μερίδιο 40,9% από τα περίπου 1,245 δις $ έσοδα 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

527

561

587

602

625

674

675

696

692

764

809

854

910

928

891

949

997

1.038

1.087

1.135

400 600 800 1000 1200

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Παγκόσμιες αφίξεις (εκατ.)

2014

αφίξεις

έσοδα

UN WTO



PwC

• Για το 201 5, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
προβλέπει αύ ξηση της τάξης του 3% με 4%.

• Την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύ ξηση προβλέπεται να 
σημειώσουν η Ασία-Ειρηνικός και η Αμερική (4%-5%).

• Η Ευ ρώπη προβλέπεται να κινηθεί στο +3% με +4%, ενώ 
η Αφρική προβλέπεται να εμφανίσει αύξηση από 3% έως 
5% και η Μέση Ανατολή από 2% έως 5%.

• Για την περίοδο Ιανου άριος – Απρίλιος 2015, οι αφίξεις 
κινού νται σε υ ψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη 
περίοδο του  2014.
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Προβλέψεις 2015
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Ιαν ουάριος – Απρίλιος 2015
(αλλαγή σε σχέση με το 2014)

Παγκόσμια +4,4%

Ευ ρώπη +4,9%

Ασία-Ειρηνικός +4,4%

Αμερική +6,0%

Αφρική -5,6%

Μέση Ανατολή +4,2%

UN WTO
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• Η Ελλάδα αποτέλεσε τον δημοφιλέστερο 
προορισμό μεταξύ των Ελλήνων οι οποίοι 
πήγαν διακοπές το 2014 , με το 77% να 
πραγματοποιούν τις κύριες διακοπές τους 
στη χώρα του ς, ποσοστό το οποίο για το 
σύ νολο της ΕΕ 28 είναι 40%.

• Η χώρα μας αποτέλεσε τον προορισμό των 
κύ ριων διακοπών για το 53% των Κυ πρίων 
και το 22% των Σκοπιανών, οι οποίοι πήγαν 
διακοπές.

• Από τις χώρες με υψηλό εισόδημα, η Ελλάδα 
αποτέλεσε τον πρώτο προορισμό για το 7 % 
των Δανών, το 7% των Αυστριακών και το 
5% των Βέλγων, των Φινλανδών και 
Σου ηδών.

• Συ νολικά, η Ελλάδα αποτέλεσε τον 
προορισμό των κύριων διακοπών του 2014 
για το 3% των κατοίκων της ΕΕ 28, οι οποίοι 
πήγαν διακοπές..

• Από του ς ανταγωνιστικούς προορισμούς, το 
3% των ευ ρωπαίων που πήγαν διακοπές, 
επισκέφτηκε την Κροατία και το 8% πήγε 
στην Ισπανία.
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Ευρωβαρόμετρο

Προορισμοί τουριστών
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Ή λ ιος-Θάλασσα

Επί σκεψη σε οικογένεια-
φί λ ους

Φ ύ ση

Πολ ιτισμός 
(θρησκ ευτικός,

γ αστρονομικός, τέχνες, κ .ά.)

Εκ δρομές σε πόλεις

Κού ρα (διάφορα)

Αθλ ητικές δραστηριότητες

Συ γ κ εκριμένες εκδηλώσεις

Άλ λο

δ/γ

ΕΕ 2 8

Ελ λάδα

• Οι δύ ο βασικότεροι λόγοι για την πραγματοποίηση διακοπών το 
2014 για τους Ευ ρωπαίους ήταν ο ήλιος και η θάλασσα (48%) και 
η επίσκεψη σε οικογένεια ή /και φίλους. Και στους δύ ο λόγους, οι 
Έλληνες παρουσίασαν αισθητά υ ψηλότερα ποσοστά (54% και 
48% αντίστοιχα).

• Ο πολιτισμός παρουσίασε ποσοστό 27% και οι διακοπές για κούρα
(περιλαμβανομένης της υ γείας) 13% για τους Ευρωπαίους.

Eu robarometer

2014
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Ευρωβαρόμετρο
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Στ η χώρα μ ου Ισπανία Ελλάδα Κροατ ία Μάλτ α Κύπρος εκτ ός ΕΕ28

• Από του ς βασικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς της χώρας (και της Κρήτης), η Ισπανία φαίνεται να απολαμβάνει 
μεγαλύτερης προτίμησης για κύριες διακοπές από του ς τουρίστες της ΕΕ 28 οι οποίοι το 2014 αποτέλεσαν τις 
εθνικότητες με τις περισσότερες αφίξεις στην Κρήτη.

• Ξεχωρίζου ν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί οι οποίοι προτιμούν τη χώρα του ς σε ποσοστά 60% και 61%, αντίστοιχα, ενώ οι 
Βρετανοί σημειώνουν συγκριτικά αισθητά υψηλότερα ποσοστά επιλογής προορισμών εκτός ΕΕ 28 για τις κύριες 
διακοπές του ς.

Προορισμοί τουριστών

Eu robarometer
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Ευρωβαρόμετρο
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• Η Ισπανία παρέμεινε ο πιο δημοφιλή προορισμός μεταξύ των Ευρωπαίων για διακοπές εκτός του τόπου κατοικίας 
του ς, με μερίδιο 1 5%, το οποίο αγγίζει το 20%, αν συνυπολογίσει κανείς τις διακοπές εντός της χώρας.

• Το γεγονός ότι οι Ιταλοί έχου ν μερίδιο 11% των διακοπών εκτός χώρας, αλλά ισοφαρίζουν την Ισπανία όταν 
περιλαμβάνονται οι διακοπές στον τόπο κατοικίας, δείχνει την τάση των Ιταλών να κάνουν διακοπές στη χώρα του ς.

• Η Ελλάδα και στα δύ ο μεγέθη κατείχε την 7η θέση ως προορισμός διακοπών για του ς Ευρωπαίους

Προορισμοί τουριστών

Top π ροορισμ οί Ευρωπαίων 
(εκτ ός χώρας κατοικίας)
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Ευρωβαρόμετρο

• Περίπου  ένας στους 11 Ευρωπαίους πολίτες δεν 
προγραμμάτισε διακοπές το 2015 εξαιτίας της 
τρέχου σας οικονομικής συγκυρίας, όσοι δηλαδή και 
πέρυ σι, ενώ παρατηρείται μία μικρή αύ ξηση στο 
ποσοστό εκείνων οι οποίοι δεν άλλαξαν τα σχέδιά του ς 
και αντίστοιχη μείωση (1 ποσοστιαία μονάδα) 
παρου σίασαν εκείνοι οι οποίοι προγραμμάτισαν 
διακοπές αλλά άλλαξαν τα σχέδιά του ς.

Σχέδια για το 2015

4
4

,0
%

4
,0

%

8
,0

%

καμ ία 
αλλαγή
45,0%

αλλαγή 
στ ις 

διακοπές
32,0%

καθόλου 
διακοπές

11,0%

δεν κάνουν 
διακοπές

4,0%
δ/γ

8,0%

Επ ιρροή οικον ομ ικής κατάστασης 
στα σχ έδια διακοπών

• Τόσο στη Γερμανία, όσο και στη Δανία, χώρες με 
σημαντικό αριθμό τουριστών στην Κρήτη και την Ελλάδα, 
τα ποσοστά εκείνων οι των οποίοι δεν άλλαξαν τα σχέδιά 
του ς ξεπερνούν το 7 0%.

Χώρα 

Δ εν άλλαξαν τα σχέδιά τους για 
διακοπές το 2015 

%
Διαφορά με σχέδια για 

το 2014

Βέλγιο 48 -3

Δανία 72 -

Γερμανία 76 +2

Γαλλία 41 +2

Ιταλία 24 +2

Ολλανδία 62 -1

Πολωνία 48 +3

Σου ηδία 64 -3

Ην. Βασίλειο 50 -1

Eu robarometer

Ιαν . 2015
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Ευρωβαρόμετρο
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Στ η χώρα μ ου Ισπανία Ελλάδα Κροατ ία Μάλτ α Κύπρος εκτ ός ΕΕ28

• Από του ς βασικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς της χώρας (και της Κρήτης), η Ισπανία φαίνεται να εξακολουθεί 
απολαμβάνει μεγαλύτερης προτίμησης για κύριες διακοπές από του ς του ρίστες της ΕΕ 28, οι οποίοι για το 2014 
αποτέλεσαν τις εθνικότητες με τις περισσότερες αφίξεις στην Κρήτη.

• Ξεχωρίζου ν οι Γάλλοι και οι Πολωνοί οι οποίοι θα προτιμήσουν τη χώρα του ς σε ποσοστά 68% και 62%, αντίστοιχα, 
ενώ οι Βρετανοί σημειώνουν συγκριτικά αισθητά υψηλότερα ποσοστά επιλογής προορισμών εκτός ΕΕ 28 για τις 
κύ ριες διακοπές του ς.

Σχέδια για το 2015

Eu robarometer

Ιαν . 2015



PwC

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

εκ
α

τ
. €

Ισοζύγ ιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών 2003 - 2014

Ισοζύ γιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών Ταξι διωτικές εισπράξεις Ταξι διωτικές πληρωμές
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Ταξιδιωτικές Δαπάνες στην Ελλάδα

• Το ισοζύ γιο ταξιδιωτικών Υπηρεσιών της Χώρας για την χρονική περίοδο 2003 έως 2014 παρουσιάζει μια ανοδική 
πορεία με εξαίρεση την περίοδο 2008 έως 2010.  Ιδιαίτερα, από το 2010 ο ρυ θμός αύ ξησης του ισοζυγίου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήταν αρκετά έντονος, σημειώνοντας αύ ξηση της τάξης του 34,12 % από το 2010 έως το 
2014.

• Το 2014 το Ισοζύ γιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών άγγιξε το υ ψηλότερο ποσό για την χρονική περίοδο μελέτης (11.316,62 
εκατ. €), με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φτάνουν τα 13.393,01 εκατ. € και τις ταξιδιωτικές πληρωμές τα 2.076,39€. 
Παρά το γεγονός ότι από το 2012 έως το 2014 οι ταξιδιωτικές πληρωμές σημείωσαν πτώση (12%), η σημαντική 
αύ ξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (28%) για το ίδιο χρονικό διάστημα, έδρασε θετικά στο Ισοζύ γιο. 

Τράπεζα τ ης Ελλάδος

Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
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Αν αψυχή
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Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού, 2013

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά λόγο Ταξιδιού
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Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

• Όπως παρατηρήθηκε στο παραπάνω διάγραμμα από το 2012 έως το 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν 
ραγδαία άνοδο (28%), φτάνοντας το 2014 τα 13.393,01 εκατ. €. Σταθερά, τα ταξίδια αναψυχής συμβάλουν με 
ποσοστό άνω του  80% στις Ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας, ενώ ακολουθούν τα Επαγγελματικά Ταξίδια τα 
οποία καταλαμβάνουν το 5,8% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2014. Το υ πολειπόμενο 10% των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων επιμερίζεται σε ταξίδια που  αφορού ν προσωπικούς λόγους, επισκέψεις σε οικογένεια και 
σπου δές.

• Οι εισπράξεις των ταξιδιών αναψυχής σημείωσαν σημαντική άνοδο για την περίοδο 2012 – 2014 (31,2%), φτάνοντας 
το 2014 τα 11.290,4 εκατ. €, συνεισφέροντας παράλληλα το 84,3%  στις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις της 
Ελλάδας.

• Ενώ το 2013 τα ταξίδια αναψυχής κάλυπταν υψηλότερο ποσοστό των συνολικών εισπράξεων (85 %), σε απόλυτα 
μεγέθη τα έσοδα του ς κυμαίνονταν στα 10.258,51 εκατ. €, σχεδόν 10% χαμηλότερα από το 2014.

• Σημαντική άνοδο στην διετία αναφοράς, σημείωσαν επίσης τα Επαγγελματικά Ταξίδια των οποίων οι εισπράξεις 
αυ ξήθηκαν κατά 33%, καθώς και τα ταξίδια για επισκέψεις σε οικογένειες που σημείωσαν αύξηση 18%. Μείωση των 
εισπράξεων σημείωσαν μόνο τα ταξίδια που  αφορού ν σπουδές (- 6,6%) από το 2012 έως το 2014.

Αν αψυχή
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Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού, 2014

Τράπεζα τ ης Ελλάδος
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Εισπράξεις ανά Χώρα Προέλευσης
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Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

• Σε επίπεδο ανάλυσης των Ταξιδιωτικών Εισπράξεων της Ελλάδας ανά Χώρα προέλευσης, τόσο για το 2013 όσο και 
για το 2014 η Γερμανία κατείχε τα υ ψηλότερα ποσοστά συνεισφοράς (περίπου 15%), αγγίζοντας για το 2014 τα 
1 .994,5 εκατ. €. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο του  οποίου  οι Ταξιδιωτικές εισφορές στην Ελλάδα ξεπέρασαν το 
1 ,5 εκατ. € για το 2014, και η Ρωσία με εισφορές που κυμαίνονται γύρω στο 1,2 εκατ. €.

• Σύ μφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, το 2014 η πλειοψηφία των Χωρών αναφοράς σημείωσαν αύξηση στις 
ταξιδιωτικές δαπάνες προς την Ελλάδα σε σχέση με το 2013, με την Γαλλία να σημειώνει την υψηλότερη ποσοστιαία 
αύ ξηση της τάξης του 24,6 %. Ακολουθούν η Ιταλία και οι ΗΠΑ με ποσοστά αύξησης 17,2% και 15,2% αντίστοιχα.

• Η Ρωσία ήταν η μόνη Χώρα της οποίας οι ταξιδιωτικές δαπάνες προς την Ελλάδα μειωθήκαν το 2014 σε σχέση με το 
2013 (-0,13%).

Τράπεζα τ ης Ελλάδος
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Τουριστική Κίνηση

Δαπάνη ανά ταξίδι ανά Χώρα Προέλευσης

• Παρατίθενται οι Χώρες με την με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι στην Ελλάδα  για το 2013 
και το 2014.

• Η Αυ στραλία για το 2014 κατείχε τις υψηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι με ποσό που  άγγιζε τα 1.304,99€, ενώ το 2013 
την πρώτη θέση κατείχε ο Καναδάς με 1 .388,66 € ανά ταξίδι. Ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, ενώ οι Ευ ρωπαϊκές 
Χώρες κυ μαίνονται σε αρκετά χαμηλότερα ποσά που κυμαίνονται από 7 00 € έως 800 €. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρου σιάζει το γεγονός ότι το 2013 οι δαπάνες ανά ταξίδι ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το 2014 για τις 
Χώρες με τις υ ψηλότερες δαπάνες.

• Από τις χώρες με τις μικρότερες δαπάνες ανά ταξίδι στην Ελλάδα, η Ολλανδία φαίνεται να κατέχει την πρώτη θέση 
για το 2014 με 661,8 € ανά ταξίδι, ενώ ακολου θούν η Ιταλία και η Δανία με 629,98 € και 610,32 € αντίστοιχα.

Τράπεζα τ ης Ελλάδος
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Τουριστική Κίνηση

Δαπάνες 

• Σε ότι αναφορά τις δαπάνες ανά διανυκτέρευση ανά Χώρα προέλευσης, γίνεται διαχωρισμός στις Χώρες με 
υ ψηλότερες και χαμηλότερες ημερήσιες δαπάνες για το 2013 και 2014.

• Όπως παρατηρήθηκε και στα προηγούμενα γραφήματα, η Αυστραλία φαίνεται να κατέχει τις υ ψηλότερες ημερήσιες 
δαπάνες αγγίζοντας τα 103 € ανά ημέρα, ενώ ακολου θούν οι ΗΠΑ με 96 € .

• Η Αλβανία, παρότι ανήκει στις Χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι, στην κατηγοριοποίηση των Χωρών με 
βάση τις δαπάνες ανά διανυκτέρευση βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερη θέση αγγίζοντας τα 77 € ανά ημέρα. Αυτό 
προκύ πτει από το γεγονός ότι η μέση διάρκεια παραμονής του ς στην Ελλάδα είναι αρκετά μικρή 3  έως 4 ημέρες. 

• Στις Χώρες με τις μικρότερες δαπάνες ανά διανυκτέρευση, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Δανία για το 2014 με 72 
€ σημειώνοντας μεγάλη αύ ξηση σε σχέση με το 2013. 

• Ενώ το 2014 οι δαπάνες των «Πλούσιων» Χωρών παρου σίαζαν μείωση σε σχέση με το 2013, η πλειοψηφία των 
Χωρών με μικρότερες δαπάνες σημείωσαν άνοδο στις αντίστοιχες δαπάνες σε σχέση με το 2013

Τράπεζα τ ης Ελλάδος
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Τουριστική Κίνηση

Μέση Διάρκεια Παραμονής 

• Παρά το γεγονός ότι η Αυ στραλία κατείχε την πρώτη θέση τόσο στις δαπάνες ανά ταξίδι όσο και στις δαπάνες ανά 
διανυ κτέρευση, την υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής κατέχει διαχρονικά ο Καναδάς με 1 3-14 ημέρες.

• Η Αυ στραλία έρχεται  δεύτερη στην μέση διάρκεια παραμονής 13 ημέρες, ενώ ακολουθεί η Γερμανία με μέση 
διάρκεια 1 2 με 13 ημέρες. Λαμβάνοντας υ π’ όψη και τις παραπάνω αναλύσεις η Γερμανία ανήκει στις Χώρες με τις 
υ ψηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι,  τις μικρότερες δαπάνες ανά διανυκτέρευση και με υ ψηλότερη μέση διάρκεια 
παραμονής. Επιλέγουν λοιπόν έναν οικονομικό κα υ ψηλής διάρκειας παραμονής τρόπο διακοπών.

• Η διάρκεια παραμονής ανά ταξίδι το 2014 κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2013, ωστόσο αυ τή η 
διαφορά είναι αρκετά πιο έντονη στις Χώρες με μικρή διάρκεια παραμονής, όπως είναι η Ισπανία όπου σημείωσε 
μείωση της τάξης του 22 % το 2014 σε σχέση με το 2013.

Τράπεζα τ ης Ελλάδος
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9. Τοπικές Πρωτοβουλίες για τη 
μείωση της εποχικότητας

348



PwC

• Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2012, έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη πολιτική branding (ενίσχυση 
αναγνωρισιμότητας), που στοχεύει στην ενιαία προβολή της Κρήτης στις αγορές του  εξωτερικού, μέσω ειδικά 
διαμορφωμένης διαδικτυακής πύλης, διοχέτευσης διαφημιστικών σποτ σε τουριστικά κανάλια και σε site παγκόσμιας 
εμβέλειας, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση και ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών και η επιθυμητή 
διείσδυση σε νέες αγορές.

• Κάθε χρόνο ξεχωρίζει με την πρωτοτυπία και την εφευρετικότητα της στην ενιαία τουριστική προβολή του νησιού με 
πλήθος δράσεων εξωστρέφειας (συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις, ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων με 
του ριστικούς πράκτορες, κλπ.), έχοντας πετύχει αφενός τη βελτίωση της διεθνούς της εικόνας του  νησιού και 
αφετέρου  την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Κρήτης ως τουριστικό προορισμό.

• Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην χρησιμοποίηση διαφημιστικών σποτ , για τα οποία η Περιφέρεια 
έχει βραβευτεί, σε πλήθος εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Χρυ σό βραβείο στα Tourism Awards 2014 & 2015
στην κατηγορία «Διαφημιστική καμπάνια».

 Βραβείο καλύ τερου τουριστικού σποτ και στην ειδική 
θεματική κατηγορία τουριστικών ταινιών σε διεθνές 
επίπεδο στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ «SILAFEST» 
στην Σερβία.

 1 η θέση στα Βραβεία e-awards.gr στην κατηγορία «Διαφημιστική Καμπάνια 2012».

 Βραβείο καλύ τερου σποτ (up to 3  minutes) “Crete – Incredible Hospitality” στο Διεθνές φεστιβάλ 
τουριστικών ταινιών του Ζάγκρεμπ.

 Χρυ σό βραβείο στην κατηγορία: “COUNTRY, REGION, CITY” στο Διεθνές Φεστιβάλ τουριστικών ταινιών 
στο Μπακού.
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• Με εντατικούς ρυ θμούς δρομολογείται η σύσταση και λειτουργία 
Εταιρείας Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη στοχευμένη 
προβολή του νησιού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
κρητικού τουρισμού στις διεθνείς τουριστικές αγορές.

• Ο συ γκεκριμένος φορέας θα γνωμοδοτεί και θα εισηγείται σειρά θεμάτων 
που αφορούν στον τουρισμό της Κρήτης. Θα εκπροσωπεί, θα προασπίζεται 
τα συ μφέροντα και θα στηρίζει του ς στόχους των επιχειρηματικών ομάδων του  
τομέα. Παράλληλα, θα αναλαμβάνει και θα υλοποιεί ενέργειες προβολής 
και προώθησης της τουριστικής ταυτότητας της Κρήτης. Η εταιρεία θα 
αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο που  θα διαμορφώνει και θα ανοίγει δρόμου ς 
για την προώθηση του τουρισμού της Κρήτης μέσα από δράσεις προβολής, 
σχεδιασμού, μελετών και συνεργασίας, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 
αγορά, ενώ θα διαμορφώνει κατάλληλες προτάσεις για δράσεις 
προώθησης, marketing, διαφήμισης στον Τύπο, τουριστικές εκθέσεις σε 
συ νεργασία με την Περιφέρεια ή σε απευθείας συνεργασία με tour operators και 
αεροπορικές εταιρείες.

• Κύ ριος στόχος είναι η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης,
προκειμένου να προσελκυσθούν επισκέπτες από νέες αγορές, η αύξηση των 
χρονικών ορίων της τουριστικής περιόδου από του ς τρεις μήνες, σε 
τέσσερις με μακροπρόθεσμο στόχο να υ πάρχει τουρισμός στην Κρήτη καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου με ισομερή κατανομή του τουριστικού 
προϊόντος σε κάθε άκρη της Κρήτης.

• Η εταιρεία θα διοικείται από έναν διευθύνοντα σύμβουλο, που  δεν θα είναι 
αιρετό όργανο της Περιφέρειας, αλλά γνώστης της τουριστικής αγοράς, τη 
Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο και θα 
αποτελεί ου σιαστικά μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (Περιφέρειας 
Κρήτης μαζί με του ς Δήμους). 
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• Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης», ιδρύθηκε με τον νόμο 4015/2011, είναι ένας 
εξειδικευμένος φορέας και αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού 
σχεδιασμού για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του Αγροδιατροφικού τομέα στο νησί,
δημιου ργώντας μια νέα δυναμική στον πρωτογενή τομέα και στη σύνδεση του με  την εγχώρια 
και διεθνή αγορά. Βασικός εταίρος είναι η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ συμμετέχουν ιδιωτικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης, επιμελητήρια, ομάδες 
παραγωγών και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών. Οι βασικοί άξονες στους οποίου ς 
δραστηριοποιείται η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» είναι η:

1. Υποστήριξη της Στρατηγικής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της Κρήτης.

2. Υποστήριξη της διαχείρισης του «Καλαθιού Προϊόντων της Κρήτης» και ορθός προσανατολισμός των 
παραγωγών.

3. Δημιουργία προδιαγραφών για την πιστοποίηση των προϊόντων που   περιλαμβάνονται στο καλάθι της 
Περιφέρειας με το εμπορικό σήμα «ΚΡΗΤΗ», ενισχύοντας την ποιοτική τους ταυτότητα και την εμπορική τους 
αξία στις αγορές εντός και εκτός του Νησιού. 

4. Υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

5. Προβολή των κρητικών αγροδιατροφικών προϊόντων .

6. Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ για τα κρητικά προϊόντα.

7. Διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό μέσα από την αύ ξηση της κατανάλωσης 
κρητικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και την ενίσχυση και αξιοποίηση του 
αγροτου ρισμού, του  γαστρονομικού και του  οινολογικού του ρισμού.
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• Η Περιφέρεια Κρήτης με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης, των τοπικών 
προϊόντων και της Κρητικής διατροφής, έχει ξεκινήσει την σήμανση τυποποιημένων, ποιοτικών, 
τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, με το σήμα «ΚΡΗΤΗ». Έως σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 
πάνω από 160 τοπικά προϊόντα.

• Τα οφέλη από την πιστοποίηση των κρητικών προϊόντων είναι:

 Διαφοροποίηση του ς ως «ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης» στα ράφια των αγορών, 
προσδίδοντας του ς ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία.

 Αναγνωρισιμότητα & ενιαία προώθηση των πιστοποιημένων προϊόντων και Επιχειρήσεων .

 Άμεση προβολή τους, στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, στα Κρητικά Μπακάλικα και στους πιστοποιημένους 
χώρου ς εστίασης.

 Αυξημένη ζήτηση των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων στις τουριστικές Επιχειρήσεις και διασύνδεση 
της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.

352

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης - Πιστοποιήσεις

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια

• Η Πιστοποίηση και λειτουργία «Κρητικού Μπακάλικου» αφορά χώρου ς λιανικής πώλησης 
παραδοσιακών Κρητικών προϊόντων. Στόχος είναι η προώθηση των ποιοτικών τοπικών 
προϊόντων στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, μέσα από πιστοποιημένες, 
αναγνωρίσιμες δομές, με ισχυρή εμπορική ταυτότητα, που θα διασφαλίσουν την πώληση των 
πιστοποιημένων Κρητικών προϊόντων στο απαιτητικό καταναλωτικό κοινό. 

• Το «Κρητικό Μπακάλικο» θα λειτουργήσει ως πρεσβευτής της τοπικής γαστρονομίας εκτός 
Κρήτης, αναμένεται να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων στους επισκέπτες, 
θα αποτελέσει ένα μοχλό αύξησης της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων, ενώ τα προϊόντα 
με το σήμα «ΚΡΗΤΗ» θα γίνου ν πιο ανταγωνιστικά .
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• Το σήμα ποιότητας των «Επισκέψιμων Οινοποιείων» αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τα 
Δίκτυα Οινοποιών Κρήτης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός υψηλού κύρους και αξιοπιστίας 
Παγκρήτιου Σήματος Ποιότητας που  θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, εναρμονισμένο στις 
σύ γχρονες απαιτήσεις και αναγνωρίσιμο σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην προβολή και 
στην προώθηση του  κρητικού αμπελώνα και του οινοτουρισμού στο νησί. Έως σήμερα 31
οινοποιεία της Κρήτης έχουν λάβει την σχετική πιστοποίηση. 
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• Για την διαφύ λαξη, την διάδοση και την προβολή του  διατροφικού προτύπου της Κρήτης, η 
Περιφέρεια Κρήτης πιστοποιεί χώρους μαζικής εστίασης με το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής 
Κουζίνας». Η πιστοποίηση χώρων που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα έχει ως σκοπό την άμεση 
αναγνωρισιμότητα, από του ς επισκέπτες και τους κατοίκους της Κρήτης,  προκειμένου να 
γευ τούν την παραδοσιακή γαστρονομία και τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα. Το Σήμα Ποιότητας 
στοχεύει στη συμμετοχή εστιατορίων και ξενοδοχείων από όλα τα σημεία του νησιού και στην 
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, ούτως ώστε να παίξει 
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη. Έως σήμερα 
έχου ν λάβει την πιστοποίηση 23 εστιατόρια, ταβέρνες και ξενοδοχεία.

• Οι απαιτήσεις και οι κανόνες που θέτει η Περιφέρεια Κρήτης αποσκοπούν στην διατήρηση και 
διάδοση του προτύπου της Κρητικής Διατροφής, στην προβολή των πλεονεκτημάτων τα 
οποία έχει στην ευζωία και στην μακροζωία, στην τόνωση της εμπορικότητας των προϊόντων 
της Κρητικής γης ως προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και γενικότερα στο πάντρεμα των 
τοπικών προϊόντων με τον του ρισμό, μέσω της προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού.
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• Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του  προγράμματος 
«ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ» του  προγράμματος «Ελλάδα- Κύ προς 
2007-2013» δημιούργησε τον Μάρτιο του  2014 το 
Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας». Η επιλογή του 
χώρου  έγινε με κριτήριο τη δυ νατότητα παραχώρησης 
του  συ γκεκριμένου κτιρίου για τις ανάγκες του έργου, 
την προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών στην 
Αργυρούπολη, λόγω της αρχαίας Λάππας και του  
ιδιαίτερου  φυ σικού περιβάλλοντος που συνδέεται μέσω 
ενός επισκέψιμου δικτύου περιπατητικών διαδρομών 
(Διαδρομές Ε4).
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Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

• Σκοπός του  Κέντρου  είναι να αποτελέσει στέγη θεματικών δράσεων-εκδηλώσεων 
προβολής της Κρητικής διατροφής, των τοπικών προϊόντων του νησιού, και πόλο 
έλξης και πληροφόρησης των επισκεπτών. Το γενικό πλαίσιο και οι στόχοι του έργου 
αφορού ν την περιοχή παρέμβασης, η οποία διαθέτει στοιχεία ικανά για την εξέλιξή 
της σε γαστρονομικό τουριστικό προορισμό, αναπτύσσοντας μία μορφή 
του ρισμού που έχει σαν κύριο σκοπό της τη γνωριμία με τον τοπικό διατροφικό 
πολιτισμό. Στόχος των συνεργαζόμενων εταίρων είναι η ανάπτυξη του 
γαστρονομικού και οινικού τουρισμού με σημαντικές θετικές συνέπειες, όπως:

 την αξιοποίηση τοπικών υλών και παραδοσιακών προϊόντων

 την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής

 τον εμπλουτισμό και την ανταγωνιστικότητα της του ριστικής προσφοράς

 την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας

 την ανάδειξη της γεύσης σε πόλο έλξης και ανάπτυξης.

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια
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• Το Wines of Crete δημιουργήθηκε από την σύμπραξη του Δικτύου 
Οινοποιών Νομού Ηρακλείου ως κεντρικού πυρήνα παραγωγής 
εμφιαλωμένων κρασιών (68% των οινοποιείων,  εμφιάλωση του 77% των 
ετικετών και παραγωγή περίπου το 80% του  συνολικού όγκου του κρασιού της 
Κρήτης), του  Δικτύου Οινοποιών Χανίων-Ρεθύμνης και την ένταξη των 
οινοποιών του Νομού Λασιθίου.

355

Δίκτυο Επισκέψιμων Οινοποιείων – Δρόμοι  του Κρασιού

• Οι βασικοί στόχοι της δράσης είναι δυ ο. Από τη μία η προώθηση και αναγνώριση του Κρητικού κρασιού,
τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδος πλέον, κι από την άλλη, η ανάπτυξη του Οινοτουριστικού ρεύματος,
εκμεταλλευόμενοι μια σειρά "του ριστικών" πλεονεκτημάτων που διαθέτει το νησί. Η κοινή μπροσούρα, ο Χάρτης 
της οινικής Κρήτης, η 20' ενημερωτική ταινία, η διαδικτυακή πύλη www.winesofcrete.gr, η εφαρμογή για έξυπνα 
τηλέφωνα, η χρήση των κοινωνικών δικτύων αλλά και η οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις αποτελούν τα 
εργαλεία προώθησης που βοηθούν την επίτευξη του στόχου. Η οδική σήμανση, η χάρτα ποιότητας των 
επισκέψιμων οινοποιείων, η συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού λειτουργούν επικουρικά στην εδραίωση του 
οινοτου ριστικού ρεύματος.

• Οι διαδρομές για του ς δρόμου ς κρασιού που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης είναι:

 Π.Ε. Ηρακλείου. Η ανατολική διαδρομή περιλαμβάνει τον αμπελώνα των Αρχανών, όπου παράγονται οι 
ερυ θροί οίνοι ΠΟΠ Αρχάνες και τον αμπελώνα των Πεζών, όπου  παράγονται οι λευκοί και ερυθροί οίνοι ΠΟΠ 
Πεζά. Η δυ τική διαδρομή διασχίζει τον αμπελώνα των Δαφνών, όπου παράγονται οι ερυ θροί ξηροί και γλυκείς 
οίνοι ΠΟΠ Δαφνές. 

 Π.Ε. Χανίων . Δυτικά από τα Χανιά, στο βορειοδυ τικό τμήμα, είναι η κύ ρια αμπελουργική ζώνη που  παράγει 
του ς οίνου ς ΠΓΕ Κίσσαμου. 

 Π.Ε. Ρεθύμνου. Επισκέψιμα Οινοποιεία υπάρχουν στις περιοχές του Γεροποτάμου και του Φοίνικα. 

 Π.Ε. Λασιθίου. Στο βορειοανατολικό τμήματ της Π.Ε. βρίσκεται η Σητεία, όπου παράγονται οι οίνοι ΠΟΠ 
Σητείας .

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια
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• Η Περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που  προχώρησε στην υπογραφή 
Πρωτοκόλλου-Μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης που αποτελεί 
τον εθνικό συντονιστή των προγραμμάτων «Γαλάζιων Σημαιών» και “Green Key” που αφορού ν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, και στην ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας μια συνεργασία με στόχο 
την αξιοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης ώστε να επιτευχθεί η αύξηση των βραβευμένων 
ακτών και ξενοδοχειακών μονάδων σε ολόκληρο το νησί.
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης 

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια

• Το πρόγραμμα “Green Key”, δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση(FEE: Foundation for Environmental Education), μια διεθνή μη κυβερνητική 
οργάνωση με αποστολή την περιβαλλοντική εκπαίδευση ανά τον κόσμο. Είναι ένα οικολογικό 
σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι τουριστικοί επιχειρηματίες 
οφείλου ν να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις οικολογικής χροιάς, αποκτώντας το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούν το σήμα (eco-label) για το marketing της επιχείρησής του ς. Το οικολογικό σήμα 
ποιότητας green key έχει απονεμηθεί σε 159 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, από τις οποίες οι 
71 βρίσκονται στην Κρήτη.

• Η "Γαλάζια Σημαία", είναι σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που 
διαρκώς αυ ξάνονται, απονέμεται με αυ στηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες 
που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς.

• 395 Ελληνικές ακτές και 9 μαρίνες 
βραβεύ θηκαν με τη Γαλάζια Σημαία το 2015. 
Από αυ τές, 106 ακτές βραβευμένες με τη 
Γαλάζια Σημαία για το 2015 βρίσκονται 
στην Κρήτη.
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• Το “We do local” είναι ένα εγχείρημα, το οποίο δημιου ργήθηκε από δεκατέσσερις 
σημαντικούς παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας όλης της Κρήτης που  
σε συ νεργασία με τον φορέα πιστοποιήσεων Cosmocert AE και την Local Food Experts
sce, στόχο έχου ν την επανατοποθέτηση του εθνικού τουριστικού προϊόντος, την 
ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής φιλοξενίας και την στήριξη της τοπικής παραγωγής και 
οικονομίας. Το πρότυπο αυ τό λειτουργεί συμπληρωματικά με λοιπά 
αναγνωρισμένα πρότυπα πιστοποίησης όπως το Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας, ISO, Travelife, Green Key κλπ.

• Το πρότυ πο έχει δημιουργηθεί για να πιστοποιήσει τουριστικά καταλύματα, εταιρείες 
εστίασης, φυ τικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και λοιπές επιχειρήσεις που  
δραστηριοποιού νται στον τομέα του τουρισμού.
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Πρότυπο Πιστοποίησης Τουριστικών Μονάδων “We do local”

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια

• Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση τη φιλοσοφία του  “Wedo local”, πιστοποιούνται για το σύ νολο των 
ενεργειών  που πράττουν για την στήριξη και προβολή του τόπου τους. Με αυ τό το τρόπο έχου ν ένα επιπλέον 
ανταγωνιστικό εργαλείο προώθησης, το οποίο του ς δίνει τη δυ νατότητα να έχουν διεθνή προώθηση της επιχείρησης 
του ς μέσω της εταιρείας «Τοπική Παραγωγή και Φιλοξενία Α.Ε.», η οποία δημιου ργήθηκε γι' αυ τό το σκοπό, με το 
οποίο καταφέρνου ν να μειώσουν τις δαπάνες των προωθητικών τους ενεργειών. 

• Οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται με το πρότυπο “We do local” :

o Διαδίδου ν τα τοπικά ήθη και έθιμα

o Παρου σιάζουν την τοπική κουζίνα

o Υποστηρίζουν του ς τοπικούς παραγωγούς

o Λειτου ργούν με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία

o Στηρίζου ν το τοπικό εργατικό δυ ναμικό
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• Η Κρήτη, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
συ μμετείχε στο έργο Digital Agenda for New Tourism Approach in
European Rural and Mountain Areas (DANTE), που υλοποιείται σε 
συ νεργασία με 13 εταίρους/φορείς από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο του  Προγράμματος Interreg IVC. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη του 
τουρισμού της υπαίθρου, μέσω ανανέωσης και  διαφοροποίησης των 
του ριστικών υ πηρεσιών της Κρήτης, για τη μείωση του προβλήματος της 
εποχικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του  νησιού, ως 
προορισμό διακοπών υ ψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Το Έργο DANTE αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση της 
ψηφιακής ατζέντας στις πολιτικές του ριστικής ανάπτυξης των αγροτικών και 
ορεινών περιοχών στην Ευ ρώπη και αποσκοπεί:

• Στην καλύτερη ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην τουριστική πολιτική που αφορά σε ορεινές και αγροτικές 
περιοχές.

• Στην αύ ξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης του 
του ρισμού της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών, μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

• Στην ενεργό υποστήριξη ευρωπαϊκών περιφερειών και οργανισμών να 
καθορίσου ν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για να ισχυροποιήσουν τους 
του ριστικούς προορισμούς τους σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, μέσω της 
υ ιοθέτησης ΤΠΕ.

• Στο πλαίσιο του  Έργου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας, θεματικά 
εργαστήρια, ενώ αναδείχθηκαν και καλές πρακτικές σε σχέση με τη χρήση ΤΠΕ 
και την αξιοποίηση του ς για την προώθηση ολοκληρωμένων προσωποποιημένων 
του ριστικών υ πηρεσιών σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.
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Συμμετοχή στο Πρόγραμμα DANTE

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια
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• Σε μια έκταση διακοσίων περίπου στρεμμάτων 17χλμ έξω από τα Χανιά, λειτουργεί το 
Βοτανικό Πάρκο Κρήτης. Εκεί έχουν φυ τευτεί φρου τόδεντρα από όλο τον κόσμο, 
βότανα, φαρμακευτικά αλλά και καλλωπιστικά φυ τά, ενώ στον χώρο κυ κλοφορού ν και 
εκατοντάδες ζώα.    

• Ο επισκέπτης ακολουθεί μονοπάτια απίστευτου φυ σικού κάλλους και του προσφέρεται 
η δυ νατότητα να γνωρίσει τα πολλά και διάφορα φυ τά και δέντρα που ευδοκιμούν στην 
φυ τεμένη πλαγιά. Η σωστή σήμανση των μονοπατιών οδηγεί τα βήματα του  επισκέπτη 
στα διάφορα τμήματα του Βοτανικού Πάρκου (τροπικά δέντρα, οπωροφόρα δέντρα, 
εσπεριδοειδή, βότανα και τα αμπέλια).

• Το καταπράσινο τοπίο συμπληρώνει η λίμνη στο κάτω μέρος του πάρκου που 
προσφέρει στέγη και προστασία σε πάπιες, χήνες και άλλα υ δρόβια πουλιά (και σπάνια 
είδη) ενώ ακόμη και γεράκια πετούν στην περιοχή. Επίσης, το πάρκο διαθέτει ένα 
υ παίθριο, πέτρινο και ατμοσφαιρικό αμφιθέατρο που  προσφέρεται για μικρές 
εκδηλώσεις.

359

Ιδιωτικές Πρωτοβουλίες – Βοτανικό Πάρκο Κρήτης & Οικολογικό 
Πάρκο Αγροτουριστικών Δραστηριοτήτων 

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια

• "Λάσινθος" είναι το όνομα του  οικολογικού πάρκου αγροτουριστικών δραστηριοτήτων,
που  βρίσκεται στο Οροπέδιο Λασιθίου, σε υ ψόμετρο 850 μέτρων και σε απόσταση 30 χλμ. από τα 
βόρεια παράλια του  νομού Ηρακλείου.

• Στην πλατεία λειτουργούν παραδοσιακά εργαστήρια λαϊκής τέχνης. Εργαστήριο 
κεραμικής τέχνης, υφαντουργείο, εργαστήριο ξυλογλυπτικής, κηροπλαστείο, εργαστήριο 
μελιού και εργαστήριο αρωματικών φυτών. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά σε όλα τα εργαστήρια.

• Στην περιοχή υπάρχουν είκοσι διαφορετικά είδη ζώων και πτηνών και ο επισκέπτης έχει 
και εδώ τη δυ νατότητα της ενεργής συμμετοχής στην φροντίδα και την περιποίηση τους.
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• Μια καινοτόμα δράση για την ενίσχυση του του ριστικού ρεύματος στο νησί υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, 
επενδύ οντας στη διαδραστική ενημέρωση και κατάρτιση των tour – operators και ταξιδιωτικών 
πρακτόρων . Η Περιφέρεια παρουσίασε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την τεχνολογικά σύγχρονη 
ψηφιακή πλατφόρμα για την επιμόρφωση γαλλόφωνων τουριστικών πρακτόρων.

• Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη στην Ελλάδα που  αποφάσισε σε συνεργασία με το μεγαλύτερο διεθνή 
οργανισμό διαδραστικής τουριστικής εκπαίδευσης, να προχωρήσει στο σχεδιασμό της διαδικτυακής επιμoρφωτικής
πλατφόρμας «Creteexperts», δεδομένου, ότι οι πράκτορες και οι πωλητές των ταξιδιωτικών γραφείων προωθού ν 
κατά προτεραιότητα τους προορισμούς που γνωρίζουν καλύτερα.
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Διαδικτυακή Επιμορφωτική Πλατφόρμα «Creteexperts»

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια

• Η διαδικτυ ακή πλατφόρμα στοχεύει να αναδείξει το σύνολο των 
πλεονεκτημάτων του νησιού και αναμένεται να αναδειχθεί ως 
ένα πολύ  χρήσιμο εργαλείο της τουριστικής αγοράς, καθώς 
περιέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις ομορφιές, τα 
προϊόντα, την ιστορία και τη μοναδικότητα της Κρήτης. 
Παράλληλα να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη δημιουργία όσο 
το δυ νατόν περισσότερων «εξειδικευμένων στην Κρήτη»
πρακτόρων, οι οποίοι θα προωθού ν με ζήλο τον προορισμό σε όλες 
τις παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές.

• Στόχος της Περιφέρειας είναι να παρουσιαστεί η ποικιλομορφία του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης όχι 
μόνο στα υ ψηλόβαθμα στελέχη των tour – operators και τα ΜΜΕ με του ς οποίου ς πραγματοποιούνται από του ς 
εκπροσώπους της Περιφέρειας  καθ᾽ όλη τη διάρκεια του  χρόνου συναντήσεις αλλά και στους τελικούς πωλητές, οι 
οποίοι έρχονται σε απευθείας επαφή με του ς καταναλωτές και τους δυ νητικούς επισκέπτες. 

• Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του  2015, αρχικά πιλοτικά σε όλες τις γαλλόφωνες αγορές, οι οποίες 
έχου ν αποδείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαδικτυακή εκπαίδευση.



PwC

• Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Κρήτη έχει φιλοξενήσει σημαντικά αθλητικά γεγονότα τόσο 
σε πανευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την προβολή και την ανάδειξη 
της Κρήτης σε έναν ασφαλή και ποιοτικό αθλητικό, τουριστικό, πολιτιστικό 
προορισμό. Συ γκεκριμένα το διάστημα Μαΐου – Ιου λίου 2015 διοργανώθηκαν:

 Αγώνες Πόλης 5 & 10 χλμ. «Run Greece». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έλαβαν 
χώρα σε όλη την Ελλάδα, διεξήχθη στο Ηράκλειο με συμμετοχή 4.000 δρομέων όλων 
των ηλικιών ο αγώνας «Run Greece». Ο αγώνας πέρασε από τα σημαντικότερα 
σημεία της πόλης.

 Πανευρωπαϊκοί αγώνες ποδηλάτων παραολυμπιονικών «Festos European C1 
Paracycling Cup 2015» στο αεροδρόμιο Τυμπακίου, με συμμετοχή έξι χωρών (Μ. 
Βρετανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία και Ελλάδα) και συνολικά 104 αθλητών. Το 
"Festos European C1 Paracycling Cup 2015" βρίσκεται στο επίσημο καλαντάρι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ποδηλασίας (UCI), διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Εθνικής 
Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ το 2015 συμμετείχε στην 
διοργάνωση και η Περιφέρεια Κρήτης. Στο πλαίσιο αυ τής της διοργάνωσης 
πραγματοποιήθηκαν επαφές, προκειμένου η Κρήτη να φιλοξενήσει στο μέλλον ένα μεγάλο 
αθλητικό γεγονός, στο πλαίσιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.

 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων Στίβου 2015 με τίτλο «Athletics in 
the land of culture!» στο Παγκρήτιο Στάδιο, με συμμετοχή  800 αθλητών, συνοδών 
και προπονητών (12 εθνικές ομάδες στίβου της Ευρώπης). Οι αγώνες μεταδόθηκαν 
από τα μεγαλύτερα κανάλια της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου. Ο στόχος των 
εθνικών ομάδων ήταν  η κατάκτηση μιας από τις τρείς πρώτες θέσεις που οδηγεί στην 
σού περ λίγκα του  Ευρωπαϊκού στίβου.

 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, «2015 FIBA U19 WORLD 
CHAMPIONSHIP», με συ μμετοχή 16 ομάδων από τις πέντε περιφέρειες της FIBA
-Αφρική, Αμερική, Ασία, Ευρώπη και Ωκεανία-.  Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο 
κλειστό γυμναστήριο του  Πανεπιστημίου χωρητικότητας 1.100 θέσεων και στο κλειστό 
γυ μναστήριο ‘’Δυο Αοράκια’’ χωρητικότητας 5.200 θέσεων.
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Διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια
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• Την τελευταία διετία, ο Ψηλορείτης (τοποθεσία Λάκκος Μυγερού, κοντά 
στο χωριό των Λιβαδίων), φιλοξενεί ένα επιτυχές αθλητικό γεγονός: το 
διεθνή αγώνα ορειβατικού σκι PierraCreta. Οι αγώνες προβλήθηκαν 
ιδιαίτερα στον εξειδικευμένο τύπο.

• Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Ορειβατικού 
Συλλόγου Ηρακλείου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας 
Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α), στηριζόμενη ενεργά από την Περιφέρεια 
Κρήτης, τον Δήμο Μυλοπόταμου, τον Δήμο Ανωγείων και πολλούς 
άλλου ς τοπικούς φορείς.

• Ο διεθνής αγώνας PierraCreta, προσέλκυσε  του λάχιστον 40 αθλητές το 
2014 και διπλάσιους το 2015, που ταξίδεψαν από όλη την Ευρώπη, για 
να αγωνιστούν. Για την ορεινή επαρχία Μυλοποτάμου, η οποία 
ελάχιστους επισκέπτες δέχεται ακόμα και το καλοκαίρι, η παρου σία των 
αθλητών και των οικογενειών-συνοδών του ς, τους μήνες Μαρτίου και 
Απριλίου είναι μια πραγματική ένεση για την τοπική οικονομία.

• Το ορειβατικό σκι είναι μια δραστηριότητα που βρίσκεται σε 
ανοδική πορεία παγκοσμίως, κερδίζοντας διαρκώς νέους 
συ μμετέχοντες. Η ου σιαστική διαφορά από το σκι κατάβασης που 
γνωρίζου με είναι ότι δεν απαιτεί υποδομές χιονοδρομικών κέντρων.
Η προώθηση του  χιονοδρόμου  κατά την φάση ανάβασης στην πλαγιά 
γίνεται με ιδίες δυ νάμεις με την βοήθεια του εξοπλισμού του και αυ τό του  
δίνει την δυ νατότητα να επιλέξει με μεγαλύτερη ελευθερία τις κινήσεις του, 
-από που  θα ανέβει και από που  θα κατέβει- απολαμβάνοντας έτσι περιοχές 
του  βου νού απρόσιτες στους υπόλοιπους, χωρίς την παραμικρή όχληση στο 
περιβάλλον (αντίθετα από το κλασικό σκι). 

362

Διεθνής αγώνας ορειβατικού σκι PierraCreta

Πρωτοβουλίες Τουριστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια



PwC

• Με στόχο την προώθηση και ανάδειξη του Θρησκευτικού-Προσκυνηματικού 
τουρισμού στην Κρήτη, η Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης με 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης (Πρόγραμμα «Πράσινη Ανάπτυξη»),
προχώρησαν στην μετάφραση του βιβλίου με τίτλο «Χριστιανικά Μνημεία της 
Κρήτης» στην αγγλική και τη ρωσική γλώσσα, ύστερα από την πρώτη έκδοση του 
βιβλίου στα Ελληνικά.

• Σε αυ τό περιλαμβάνεται το σύνολο των  ιστορικών-χριστιανικών μνημείων 
της μεγαλονήσου. Τα βιβλία -αγγλόφωνη και ρωσόφωνη έκδοση- διατέθηκαν δωρεάν 
στις πρεσβείες ξένων αντιπροσωπειών, στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, στους 
του ριστικούς κόμβους και στους του ριστικούς φορείς της Κρήτης.

• Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας της διαδικτυακής πύλης orthodoxcrete.com,
δίνετε η ευ καιρία στους ενδιαφερόμενους και επίδοξου ς επισκέπτες να ενημερωθού ν 
για τα εκκλησιαστικά μνημεία της Κρήτης, μέσα από συγκεκριμένες θρησκευτικές 
διαδρομές.

• Οι επισκέπτες μπορού ν να γνωρίσουν την εκκλησιαστική παράδοση του νησιού 
μέσα από τα μοναστήρια, τους καταγεγραμμένους ιστορικούς ναούς με τοιχογραφίες 
απαράμιλλου κάλλους και τέχνης, τα μουσεία, τα σκευοφυλάκια, τα κειμήλια, και να 
πληροφορηθού ν για τις εκκλησιαστικές εορτές, τα ήθη και τα έθιμα που  σχετίζονται με την πλούσια 
θρησκευτική ιστορία και κληρονομιά της Κρήτης.

• Ακόμη, προβάλλονται θρησκευτικές διαδρομές της Κρήτης, οι οποίες αποτελούν καινοτόμο του ριστικό και 
πολιτιστικό βήμα, που απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες, στους αναζητητές και λάτρεις της χριστιανικής και 
βυ ζαντινής τέχνης και σε όσους αναζητούν στοιχεία και πληροφορίες για χώρους και γεγονότα που συνδέονται με την 
ορθόδοξη χριστιανική Κρήτη.

• Τέλος, με στόχο την προώθηση του Προσκυνηματικού του ρισμού, το 2013 υ πογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας 
μεταξύ της Εκκλησίας της Κρήτης και του Υπουργείου Τουρισμού.
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• Το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει συστήσει Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και 
εκμετάλλευση, ενός ή περισσοτέρων καταδυτικών πάρκων και λειτουργία ανάλογων υποδομών . Στο 
ιδρυ τικό σχήμα συμμετέχει η «Ανοικτή Σύμπραξη Τουριστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΑΣΤΑΚ)» ενώ έχει ήδη 
προχωρήσει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ομάδα μελετητών 
προκειμένου να εκπονηθεί ο φάκελος για την αδειοδότηση του  πρώτου πάρκου. Το πρώτο καταδυ τικό πάρκο 
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν 
του λάχιστον δύ ο ακόμη ένα ακόμη στα βόρεια του  Νομού και ένα στο Νότο.
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• Η πρόσφατη αλλαγή της Νομοθεσίας δίνει τη δυ νατότητα δημιουργίας καταδυτικών Πάρκων 
που  αναμένεται να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, καθώς πρόκειται για 
μια εναλλακτική μορφή τουρισμού ιδιαιτέρως ελκυστική και προσοδοφόρα. Στα συ γκριτικά 
και αναξιοποίητα ακόμη πλεονεκτήματα της Κρήτης συμπεριλαμβάνεται και ο βυθός της, ο 
οποίος μπορεί ν’ αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες υψηλού εισοδήματος που  
ασχολού νται με τις καταδύσεις. Η Κρήτη, μπορεί να συγκροτήσει έναν ιδιαίτερα αξιόλογο 
πόλο καταδυτικού τουρισμού καθώς διαθέτει ένα σπάνιο φυσικό θαλάσσιο 
περιβάλλον και ενδιαφέροντες βυθούς, γεμάτους υφάλους, σπήλαια, ναυάγια αλλά 
και ένα πλήθος βραχονησίδων .

• Ως Καταδυτικό Πάρκο ορίζεται η χαρακτηρισμένη περιοχή, στην οποία 
πραγματοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής,
καθώς και συ ναφείς υ ποβρύχιες δραστηριότητες, όπως η υ ποβρύχια φωτογράφιση, η 
υ ποβρύχια κινηματογράφηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Έχουν ήπια, οριακή και 
περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη, με τεράστια οφέλη για τον περιβάλλοντα κοινωνικό 
χώρο και το περιβάλλον.

• Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί έναν τομέα του τουρισμού ιδιαίτερα ποιοτικό, καθώς 
ελκύει επισκέπτες που θεωρού νται υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου.
Αριθμεί περισσότερους από 25 εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως (Πιστοποιημένοι 
αυ τοδύ τες) εκ των οποίων 4 εκατομμύρια είναι Ευρωπαίοι. Οι αυτοδύτες 
πραγματοποιούν ένα ταξίδι με 7 έως 10 διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο, δαπανώντας σημαντικά 
ποσά.
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• Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ανοιχτή Σύμπραξη Τουριστικής 
Ανάπτυξης» ιδρύθηκε στις 10 Νοεμβρίου και τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ηρακλείου, της Ένωσης 
Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου 
«Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», της Ένωσης Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Δήμου Μαλίων , του Συλλόγου Ιδιοκτήτων Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων Ν. 
Ηρακλείου - Λασιθίου «Ο ΗΝΙΟΧΟΣ» και της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών 
Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ανατολικής Κρήτης 
«ΚΝΩΣΟΣ».
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• Στόχος της εταιρείας και των φορέων οι οποίοι την απαρτίζου ν είναι η προσέλκυση 
τουριστών με ολοκληρωμένα πακέτα τα οποία θα περιλαμβάνουν εισιτήρια, 
διαμονή και ξεναγήσεις, θα προωθού ν, όμως του ς επισκέπτες να ξοδεύουν τα χρήματά 
του ς στην Κρήτη και να καταναλώνουν τοπικά προϊόντα, σε αντίθεση με τη συνήθη 
πρακτική των πακέτων all inclusive.

• Στις πρώτες δράσεις της εταιρείας ήταν η άμεση σύναψη συμφωνίας με 
αεροπορικές επιχειρήσεις για την προσέλκυση επιπλέον πτήσεων χαμηλού κόστους 
στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς και η σύνταξη στρατηγικού σχεδιασμού προς 
άμεση υ λοποίηση για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.

• Η ΑΣΤΑΚ έχει συνάψει συμφωνίες με αλυσίδα μικρών καταλυμάτων, έτσι ώστε ο 
επισκέπτης να μπορεί να επιλέγει το κατάλυμα που θα μένει και τοπικά εστιατόρια,
όπου  θα απολαμβάνει την κρητική διατροφή. Έτσι, ο επισκέπτης που θα έρχεται με 
εισιτήριο  χαμηλού κόστους θα έχει τη δυ νατότητα μέσω δράσεων να γνωρίσει την 
ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύ ση της Κρήτης. 

• Τα πρώτα βήματα της εταιρείας στοχεύουν στην προσέλκυση εταιρειών στο 
αεροδρόμιο Ηρακλείου, από πόλεις της Γερμανίας και της Αγγλίας.
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• Η Google, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον 
ΕΟΤ και τον ΣΕΤΕ, δημιούργησε τον Σεπτέμβριο του  2014, αρχικά 
για την Κρήτη, το πρόγραμμα «Grow Greek Tourism Online»,
στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών στις τουριστικές επιχειρήσεις 
σχετικά με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και τα 
διαδικτυακά εργαλεία που  θα ενισχύσουν την ανάπτυξή τους 
κατά τη διάρκεια, αλλά και πέραν της καλοκαιρινής περιόδου . 
Μέχρι σήμερα έχουν συμμετέχει περισσότερες από 700 τοπικές 
επιχειρήσεις της Κρήτης – άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενες με τον 
του ρισμό.

• Παρόλο που  ο αριθμός των online αναζητήσεων για διακοπές στη 
Ελλάδα παραμένει υ ψηλός κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, 
ένα περίπου 70% των τουριστικών αφίξεων λαμβάνει χώρα 
τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως μεταξύ Ιου νίου και Σεπτεμβρίου. Η ευ καιρία για ανάπτυξη είναι σημαντική, 
καθώς σύ μφωνα με πρόσφατη μελέτη της Oxford Economics, αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας του 
Ελληνικού τουριστικού κλάδου μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 3%, δημιουργώντας έως 
και 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

• Μέσω της πρωτοβου λίας, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υ ποστήριξη από την Google για να χρησιμοποιήσουν βασικά 
εργαλεία όπως το Google My Business και το Google AdWords προκειμένου να βελτιώσουν την παρουσία του ς 
στα αποτελέσματα των αναζητήσεων και στους Χάρτες της Google, αλλά και να προωθήσουν τις προσφορές τους 
σε περιόδου ς εκτός της τουριστικής σεζόν. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις διεθνείς τάσεις 
αναζήτησης των βασικών τουριστικών αγορών της Ελλάδας αλλά και του  κάθε επί μέρους προορισμού καθώς 
και για βέλτιστες τεχνικές που αφορούν τη διαδικτυακή τους παρουσία. Παράλληλα, ο ΕΟΤ και ο ΣΕΤΕ θα 
εστιάσουν στην αύ ξηση της του ριστικής ζήτησης για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια, αλλά και πέραν της βασικής 
του ριστικής σεζόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου . 
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• Η ύ παρξη και δυ νατότητα παρατήρησης μεγάλων θαλάσσιων 
θηλαστικών αποτελεί μία από τις λιγότερες γνωστές πτυχές της Κρητικής 
φύ σης και αντίστοιχα του  τουριστικού προϊόντος. Κι όμως, οι ακτές και 
ειδικά οι γκρεμοί της νότιας Κρήτης είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη στον 
κόσμο όπου  μεγάλες κοινωνικές ομάδες φαλαινών φυσητήρων (sperm
whales) εντοπίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η έλλειψη 
υ ποδομών ελλιμενισμού στη νότια Κρήτη και η αδυ ναμία σύνδεσης με άλλες 
προσφερόμενες υ πηρεσίες εμποδίζου ν την  ανάπτυξη της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας.
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• Η Γέφυρα της Αράδαινας, ύψους 138 μέτρων , βρίσκεται στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Κρήτης, στον δήμο Σφακίων, 
και αποτελεί την υψηλότερη γέφυρα για άλματα με ελαστικό 
σχοινί bungee jumping στα Βαλκάνια και την δεύτερη 
υψηλότερη στην Ευρώπη. Το 1999 πραγματοποιήθηκαν τα 
πρώτα άλματα στην γέφυρας, τα οποία αποτέλεσαν και το 
Βαλκανικό ρεκόρ πτώσης, και από το έτος 2000 ξεκίνησε η 
οργάνωση αλμάτων για το κοινό από όλο τον κόσμο. Απέχει 85 
χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων και ακριβώς το ίδιο από την 
πόλη του  Ρεθύ μνου

• Το 1 998, με αφορμή την παρουσία διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων, στα ανοιχτά της Παλαιόχωρας Χανίων ,
το καΐκι «καπετάν Μανούσος» πρόσφερε ευκαιρίες για παρατήρηση δελφινιών και φαλαινών. Η 
δραστηριότητα εντάχθηκε αρχικά σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ενώ στη συνέχεια 
αποτέλεσε τμήμα προγραμμάτων οικοτουρισμού και εθελοντισμού. Σήμερα, μικρά καραβάκια συνεχίζουν 
να προσφέρου ν «Dolphin mini cruises».
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10. Βέλτιστες Πρακτικές επέκτασης 
τουριστικής περιόδου
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• Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως πολιτιστικός, συνεδριακός, αθλητικός, θαλάσσιος, 
γαστρονομικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, τουρισμός υ γείας, κλπ.  Προσφορά διαφοροποιημένων 
του ριστικών υ πηρεσιών, κατά το δυ νατόν άσχετες με τους λόγους που προκαλούν εποχικότητα, σε ανταγωνιστικές 
τιμές και πακέτα προσφορών. Επιτυχημένες περιπτώσεις εναλλακτικού τουρισμού:

• Τα άλ λοτε υπεραλιευμένα νησιά Medes της Ισπανίας το 1990 μετατράπηκαν σε καταδυτικό πάρκο με επισκέπτες 
αυτοδύτες 20.000 ετησίως και πάνω από 60.000 καταδύσεις, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου στους 10 μήνες και 3 εκ. 

ευρώ π ροερχόμενα έσοδα μόνο από τον καταδυτικό τουρισμό σε ετήσια βάση.

• Σ τα τέλη του 1980, η περιοχή Antalya/Belek της Τουρκίας ήταν απλά ένας τουριστικός π ροορισμός, αλλά μετά το 2000 
άρχ ισε να γίνεται και διεθνής προορισμός για γκολφ. Το 2009 π ερίπου 100.000 γκόλφερς επισκέφτηκαν την περιοχή, 
έπ αιξαν 437.000 π αιχνίδια γκολφ και τα έσοδα της τοπικής οικονομίας ξεπέρασαν τα 33 εκ. ευρώ.

• Άλ λες περιπτώσεις: οικοτουρισμός στο Central Balkan National Park της Βουλγαρίας, ορεινή ποδηλασία τους θερινούς μήνες 

στο χ ιονοδρομικό κέντρο Pohorje της Σλοβενίας, θαλάσσιος τουρισμός στην Ταρίφα της Ισπανίας, καταδυτικός τουρισμός στη 
Hurghada της Αιγύπτου & στα Κανάρια Νησιά, ιαματικός τουρισμός στη Βουδαπέστη, λουτρόπολη Baden Baden της 
Γερμανίας, γαστρονομικός τουρισμός στην Ουγγαρία (Szabolcs-Szatmár-Bereg County) κ.α.

• Στόχευση σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (άτομα τρίτης ηλικίας, συνταξιούχοι), μια δυ ναμικά 
αναπτυσσόμενη αγορά για την προώθηση τουριστικών προϊόντων σε περιόδου ς εκτός αιχμής, αφού  έχουν τη 
δυ νατότητα να ταξιδεύουν οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Περιπτώσεις επιτυχούς εφαρμογής:

• Σ το Nordic Walking Centre στην π εριοχή Podkarpackie της Πολωνίας, το θέρετρο «Caritas» δέχεται π άνω από 35.000 

επ ισκέπτες ετησίως, ηλικίας 55+, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο δίκτυο 18 περιπατητικών διαδρομών γύρω από τη 
λ ίμνη Myczkowce, πολλές από τις  οποίες είναι κατάλληλες για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, το 
θέρετρο προσφέρει πολιτιστικές δραστηριότητες & αξιοθέατα, ιατρικές υπηρεσίες, επαγγελματίες οδηγούς/ ξεναγούς.

• Η π εριοχή προσκύνησης Knock Shrine στη Δυτική Ιρλανδία εξελίχθηκε σε δημοφιλή προορισμό θρησκευτικού τουρισμού, 
ιδιαίτερα μετά το 2009 και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης & κατάρτισης των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων, που συνέβαλε 

στην  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πάνω από 1,25 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, στην πλειοψηφία ηλικίας 
55+, κυρίως στο διάστημα Απρίλιος – Οκτώβριος.

• Άλ λες περιπτώσεις: Πρόγραμμα “Tropical Tourism” και π ρογράμματα του Institute for Elderly People & Social Services στη 
Γραν άδα της Ισπανίας, Beltaine Festival γ ια την ανάδειξη της δημιουργικότητας της τρίτης ηλικίας στην Ιρλανδία, ιατρικός 
τουρισμός στο Pomorie της Βουλγαρίας, δράσεις του Τουριστικού Οργανισμού “Without Barriers” στην Πολωνία κ.α.
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• Προγράμματα επιδοτούμενου τουρισμού σε περιόδους μη αιχμής, με παροχή κινήτρων στις του ριστικές 
επιχειρήσεις ή στους τουρίστες που επιλέγουν περιόδου ς μη αιχμής ή σε συνδυασμό αυ τών. Στην Ισπανία 
υ λοποιήθηκαν με επιτυχία πλήθος προγραμμάτων αυ τού του είδου ς, μεταξύ των οποίων:

• Το π ρόγραμμα CALYPSO σε συνεργασία με την Πορτογαλία και την Πολωνία, μια π ρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επ ιτροπής 
π ου φιλοδοξεί να βελτιώσει τις ζωές των λιγότερο π ρονομιούχων πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σ τόχος να δοθεί η ευκαιρία 
σε αν θρώπους που συνήθως αδυνατούν να ταξιδέψουν να επισκεφθούν ευρωπαϊκούς προορισμούς, βοηθώντας παράλληλα τις  
τοπ ικές οικονομίες να αντιμετωπίσουν τις π εριόδους μειωμένης τουριστικής κίνησης.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τουριστικό Πρόγραμμα Europe SeniorT ourism, σε εφαρμογή στην Ισπανία από το 2009 και 
ειδικά σχεδιασμένο ως εργαλείο αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού και την προώθηση της απασχόλησης στον 
κλ άδο. Βασίζεται σε ένα σύστημα επιδοτούμενων ομαδικών ταξιδιών, που προγραμματίζονται γ ια τις περιόδους μέσης και 
χ αμηλής τουριστικής ζήτησης και απευθύνονται σε ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω. Χρηματοδοτείται είτε από τις  
τοπ ικές κυβερνήσεις των αυτόνομων περιοχών είτε από την κεντρική κυβέρνηση. Για την τουριστική περίοδο 2011-2012 είχε 

π ροϋπολογισμό περίπου 4,5 εκ. ευρώ και περιελάβανε εφάπαξ επιδότηση 130 ή 90 ευρώ, αναλόγως της χ ώρας π ροέλευσης των 
ταξιδιωτών, με τελικό κόστος 2,1 εκ. ευρώ και επιδότηση περίπου 21.000 ταξιδιωτών. Αποτελέσματα: έσοδα στους προορισμούς 
12,4 εκ. ευρώ ετησίως, 269 ν έες άμεσες θέσεις εργασίας, συνολικά έσοδα 3,4 εκ. ευρώ και 71 νέες άμεσες θέσεις εργασίας στις 
χ ώρες προέλευσης, 19% του συνολικού κόστους η συνεισφορά της κυβέρνησης που υπερκαλύφθηκε από την είσπραξη φόρων 
λ όγω του π ρογράμματος.

• Απόκτηση μεριδίου τουριστικής κίνησης από χώρες με διαφορετικούς θεσμικούς και κλιματολογικούς 
παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνου ν, εξ αντικειμένου, τουριστική ζήτηση εκτός αιχμής για προορισμούς σαν την 
Ελλάδα.

• Η Κίν α απ οτελεί μια μία χώρα με εντελώς διαφορετικές τουριστικές και οικονομικές δομές απ’ τις  χώρες της Ευρώπης. Η 
π ολιτική που ακολούθησε αφορούσε στη θέσπιση των λεγόμενων τριών Χρυσών Εβδομάδων - επίσημες δημόσιες διακοπές 
διάρκειας επτά ημερών σε τρία διαφορετικά διαστήματα του έτους, το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Οκτώβριο. Αποτέλεσμα η 
εκτόξευση του εσωτερικού τουρισμού αλλά και του εξωτερικού τουρισμού, αφού αρκετοί κινέζοι επισκέπτονται χ ώρες του 

εξωτερικού, με επιπλέον αποτέλεσμα τη μείωση της εποχικότητας του εισερχόμενου τουρισμού στις χώρες π ροορισμού των 
κιν έζων ταξιδιωτών.

• Άλ λες χώρες: Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καν αδάς.
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Antalya/Belek, Τουρκία (1/2)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• 1 980: η Antalya/Belek ένας απλός τουριστικός προορισμός.

• Πρακτική ανάπ τυξης:

o Σύ σταση της Ένωσης Επενδυτών Του ρισμού Belek (1989) με τη 
μορφή Α.Ε.

o Στήριξη των επιχειρηματιών για επενδύσεις στην περιοχή.

o Πακέτο μέτρων για συνολική ανάπτυξη της περιοχής, πριν την 
υ ποδοχή γηπέδων γκολφ: δημόσιοι δρόμοι, άντληση νερού, 
περιβαλλοντική ισορροπία, υ ποδομές τηλεπικοινωνιών, μέτρα για 
δανεισμό των τουριστικών επιχειρήσεων, μέτρα για εισαγωγή & 
λειτουργία ξένων επιχειρήσεων.

o 1 995: ξεκινούν οι επενδύσεις για το γκολφ, μετά από σχετική 
μελέτη της Ένωσης Επενδυτών Τουρισμού Belek, της Τουρκικής 
Ομοσπονδίας Γκολφ και διεθνών φορέων για το Γκολφ.

• 2000: ξεκινά να γίνεται διεθνής προορισμός για γκολφ.

• Σήμερα: 21 γήπεδα γκολφ στην περιοχή, 9 γκολφ clubs.

• Διοργάνωση 4 διεθνών αγώνων γκολφ (2010) και Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Γκολφ (2012).

• Μεγάλα πλεονεκτήματα: κλίμα, κοντινή απόσταση από αεροδρόμιο, 
κοντινές αποστάσεις ξενοδοχείων και γηπέδων (απόσταση μεταξύ 
των γηπέδων περίπου 10 λεπτά, σε αντίθεση με άλλους προορισμούς 
που  φθάνει και τις 3  ώρες),  υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε 
ξενοδοχεία & μαζική εστίαση.

• Παραλιακή ζώνη με περισσότερα από 40 ξενοδοχειακά 
συ γκροτήματα και όμορφες παραλίες σε έκταση 17 χλμ.
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Antalya/Belek, Τουρκία (2/2)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Αποτέλεσμα της προώθησης των διακοπών γκολφ στην περιοχή και η μείωση της εποχικότητας του  τουρισμού, με 
σημαντικά οικονομικά οφέλη. Ενδεικτικά, κατά το διάστημα 2004 – 2009, οι πληρότητες των ξενοδοχείων golf resort: 
50% του ς χειμερινούς μήνες & 80% τους θερινούς.

• Περίπου  8,5 εκατομμύρια εισερχόμενοι τουρίστες και είναι η πιο πετυχημένη περιοχή στην Του ρκία. 

• Το 2008 επιλέχθηκε από την Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Γκολφ ως ο καλύτερος προορισμός γκολφ διακοπών.

• Προφίλ ε πισκεπτών

o Άνδρες σε ποσοστό 60% και Γυ ναίκες σε ποσοστό 40%

o Μέσος όρος ηλικιών 40 - 60 ετών

o 1 00.000 γκόλφερς επισκέφτηκαν το Belekτο 2009, έπαιξαν 437.000 παιχνίδια και ξόδεψαν 33.240.000 ευρώ

o Το 2010, το 37% των παικτών ήταν από Γερμανία, 25% Αγγλία, 11% Σου ηδία, 4% Γαλλία, 3,5% Αυστρία, 3% Φιλανδία, 3% 
Ολλανδία, 3% Ελβετία, 1.5% Τσεχία και Νορβηγία, εκ των οποίων η πλειοψηφία ήρθε τους χειμερινούς μήνες
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Murcia, Ισπανία (1/4)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Χαρακτηριστικά περιοχής (πριν τις δράσεις ενίσχυσης του τουρισμού):

o ΑΠΑ 4 δις ευ ρώ και 1 80.000 θέσεις εργασίας από δραστηριότητες 
του ρισμού και φιλοξενίας ηλικιωμένων

o Υψηλή εποχικότητα στον τουρισμό – «ήλιος & θάλασσα»

o Παρά τη γεωγραφική θέση & την εγγύτητα σε πολύ γνωστά θέρετρα, 
δεν αποτελού σε βασικό του ριστικό προορισμό της Ισπανίας.

o Πλεονεκτήματα: περίπου 20% φθηνότερες τιμές ακινήτων & 5% 
φθηνότερο κόστος ζωής από τις υ πόλοιπες περιοχές στα μεσογειακά 
παράλια της Ισπανίας, πολύ καλές υποδομές υγείας, μεγάλος αριθμός 
υ ποδομών ψυ χαγωγίας & άθλησης σε αναλογία με τον πληθυσμό 
(γήπεδα γκολφ, εμπορικά κέντρα) συγκριτικά με ανταγωνιστικούς 
προορισμούς.

• Αύ ξηση ΑΠΑ κατά 2,2 δις ευρώ περίπου και 
δημιου ργία 100.000 θέσεων εργασίας στον τομέα 
του  του ρισμού & φιλοξενίας ηλικιωμένων, μέσω:

 Ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων & 
ελκυστικών προσφορών για την προσέλκυση των 
μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων από Ισπανία & 
όλη την Ευ ρώπη.

 Πλήρου ς αξιοποίησης του δυ ναμικού της 
περιοχής και των τουριστικών της στοιχείων, 
πέρα από το παραδοσιακό «ήλιος & θάλασσα»
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Murcia, Ισπανία (2/4)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

“Murcia,
your second

youth”

Προσφορά διαφοροποιημένων 
δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας & διασκέδασης

Προσαρμογή στις π ροτιμήσεις και τους 
π εριορισμούς των ηλικιωμένων (γκολφ, αγροτικές 
& π ολ ιτιστικές εξορμήσεις, εστιατόρια κλπ), μικρές 
απ οστάσεις από τους χώρους φιλοξενίας, 
π ρόσβαση με περπάτημα ή τις δημόσιες 
συγ κοινωνίες 

Πολύ  εύκολη πρόσβαση στην περιοχή 
από άλλες περιοχές της Ισπανίας και 
τ ης Ευ ρώπης

Α ν αβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών 
απ ό τα αεροδρόμια και τους σταθμούς 
τρένων, δημιουργία σημείων γ ια την 
π αροχή πληροφοριών, π ροσαρμογή 
δρομ ολογίων στις πτήσεις και τα 
δρομ ολόγια τρένων 

Ελκυ στικές τιμές στα τοπικά 
προϊόντα και τις υπηρεσίες

Εκπ τώσεις σε δραστηριότητες εκτός 
π εριόδου αιχμής, διοργάνωση ειδικών 
εξορμήσεων & εκδηλώσεων σε 
χ αμ ηλότερες τιμές 

Κατ οικίες προσαρμοσμένες στις 
αν άγκες των ηλικιωμένων

Υψηλής ποιότητας & πλήρως 
εξοπλισμένες οικίες – π ροσαρμοσμένα 
μ π άνια και κουζίνες, κηπουρική, 
συν τήρηση, ανελκυστήρες & ράμπες

Πλήρεις ιατρικές υπηρεσίες

Νοσοκομειακές παροχές υψηλής ποιότητας αλλά 
και π ροσφορά ποικίλων κατ’ οίκον υπηρεσιών 
φρον τίδας και εξ’ αποστάσεως βοήθειας.

Δ ιαθεσιμότητα όλων των υπηρεσιών 
σε διάφορες γλώσσες

Επ αγ γελματίες από το εξωτερικό, 
εν θάρρυνση και στήριξη της εκμάθησης 
ξέν ων γλωσσών στους επαγγελματίες της 
π εριοχής
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Murcia, Ισπανία (3/4)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνία της Murcia:

o Χρήση νέων τεχνολογιών (internet, κινητή τηλεφωνία, υπολογιστές, κλπ.) για την αύ ξηση της ανεξαρτησίας και της 
ασφάλειας, την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις αλλά και σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με συγγενείς.

o Συ μμετοχή στη ζωή της τοπικής κοινωνίας: αφαίρεση των φυσικών εμποδίων & διευκόλυνση με ράμπες στους 
δρόμου ς και προσαρμογές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των καταστημάτων και των χώρων αναψυχής.

o Προώθηση του  εθελοντισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης: συμμετοχή σε οργανισμούς και εθελοντικά 
προγράμματα που βελτιώνει το ηθικό του ς και τη σχέση των ηλικιωμένων μεταξύ τους αλλά και με άλλες ηλικιακές 
ομάδες, του ς φέρνει σε επαφή με διάφορου ς τρόπους ζωής & προσφέρει προσωπική ικανοποίηση όντας χρήσιμοι για 
άλλου ς.

• Προσφορά μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων στους 
επισκέπτες, όπως:

o Οικοτου ρισμός (Jumila)

o Θρησκευτικός τουρισμός (True Cross, Caravaca de la Cruz)

o Αγροτου ρισμός (λεκάνη Segura)

o Επισκέψεις σε ορυ χεία (Agrupa Vicenta mine, La Unión)

o Παραλίες & ήλιος (The Mar Menor)

o Πολιτιστικός τουρισμός (Ρωμαϊκό θέατρο, Cartagena –
διεθνές φεστιβάλ flamenco Canta de las Minas)

o Καταδύ σεις (Mazarron)
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Murcia, Ισπανία (4/4)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Δημιουργία & προώθηση 
διαδρομών κρασιού

Ανάπτυξη καινοτόμου 
προγράμματος με του ριστικό 

ενδιαφέρον στην πόλη της
Murcia

Ανάδειξη των ορυχείων στο La 
Union, του  φεστιβάλ 

φλαμένγκο και του Ρωμαϊκού 
θεάτρου  

Προώθηση των καταδύ σεων 
και της ιστιοπλοΐας

Προώθηση των θεματικών 
πάρκων και των θρησκευτικών 

προορισμών

Μαθήματα γκολφ και 
κοινωνικές ομάδες

Προώθηση της τοπικής 
γαστρονομίας

Στήριξη του  εμπορίου σε 
του ριστικούς κόμβους

Ανάπτυξη αγροτουρισμού και 
οικοτου ρισμού, προστασία των 

φυ σικών πάρκων

Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομών Διαμονής & Μεταφορών 

Συνδυασμός όλων των δράσεων & 
προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων
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• Τουριστική πρακτική

o Αξιοποίηση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, των δημόσιων υποδομών, τουριστικών υπηρεσιών & εγκαταστάσεων 
της περιοχής, που ανεπτύχθησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο για την ικανοποίηση των εκατομμυρίων επισκεπτών της 
χειμερινής περιόδου

o Συ στηματική προώθηση των ενεργητικών αθλητικών διακοπών – δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων 
αναψυ χής με βάση το συνδυασμό αθλητικών δραστηριοτήτων.

o Δημοφιλής δραστηριότητα για τους του ρίστες η ορεινή πεζοπορία (hiking): 1000 χλμ χαρτογραφημένων 
μονοπατιών σε υ πέροχα δάση και 170 χιλιόμετρα διαδρομών για περπάτημα και βάδισμα σε δασικά δρομάκια

o Λειτου ργία & εκμετάλλευση  των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων και το καλοκαίρι (π.χ. μεταφορά του ριστών 
πεζοπόρων με τα 29 lifts της περιοχής από τις πόλεις-χωριά βάσεις σε τοποθεσίες σε υ ψόμετρο).

o Προσφορά δωρεάν πεζοπορικών εκδρομών με συνοδό από τον Οργανισμό Του ρισμού του  Kitzbühel, ώστε οι 
επισκέπτες να γνωρίσουν την ύπαιθρο της περιοχής και την ευρύτερη περιφέρεια του Τιρόλο.

o Αναρρίχηση στο φημισμένο βου νό Wilder Kaiser (Εθνικό Πάρκο) & Ορειβασία στο γειτονικό βου νό Hole Tauern.

o Προγράμματα Κανόε-Καγιάκ  στις λίμνες Schwarzsee και Torsee& περιμετρικά αυ τών προγράμματα Πεζοπορίας 
με εύ κολες διαδρομές, Rafting στα ποτάμια. 

o Παιχνίδια στα τέσσερα γήπεδα Γκολφ της περιοχής και στα πολλά γήπεδα Τένις εντός των παραδοσιακών 
ξενοδοχείων, μαζί με υ πηρεσίες wellness & spa. 

o Διοργάνωση διεθνών γεγονότων Τριάθλου (τρέξιμο/ποδηλασία/κολύμβηση)
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Kitzbühel, Αυστρία (1/2)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Χαρακτηριστικά περιοχής: Πρόσβαση σε γνωστούς 
χειμερινούς προορισμούς, με πολλά χιονοδρομικά κέντρα 
υ ψηλού επιπέδου  & τουριστικά θέρετρα αναψυχής, 
μεσαιωνική παλιά πόλη, επιβλητικά βου νά, δάση και λίμνες, 
εύ κολη οδική & σιδηροδρομική πρόσβαση από τις γειτονικές 
χώρες & απόσταση 90 λεπτών από 3  διεθνή αεροδρόμια.
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• Προφίλ επισκεπτών: Ενδεικτικά το Χειμώνα του 2009 & το Καλοκαίρι του  2010:

o Επισκέπτες: 9,3 εκατομμύρια

o Διανυκτερεύσεις: 42.971.836

o 4,6 ημέρες ο μέσος όρος ημερών διαμονής επισκεπτών

o Ημερήσια δαπάνη επισκεπτών € 137 το χειμώνα και € 1 04 το καλοκαίρι

o Άνδρες σε ποσοστό 55% και Γυναίκες σε ποσοστό 45%

o Μέσος όρος ηλικιών 45 - 55 ετών

o Κύ ριες Δραστηριότητες: σκι, πεζοπορία, ποδήλατο, ορειβασία, παρακολούθηση γεγονότων

o 90% των επισκεπτών από τις γειτονικές χώρες και το 1 0% από την Αυστρία. Από τις άλλες χώρες προέλευσης, οι 
επισκέπτες από τη Γερμανία στο 51,2% και ακολουθούν η Ρωσία, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, Τσεχία, Δανία και 
Ιταλία.
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Kitzbühel, Αυστρία (2/2)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Αποτέλεσμα της τουριστικής πρακτικής η επέκταση της τουριστικής σεζόν σε 12 μήνες το χρόνο, με σημαντικά 
οικονομικά οφέλη για όλη την τοπική κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας.
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• Νότια Ιταλία - στο ακρωτήριο Santa Maria di Leuca που χωρίζει την 
Αδριατική Θάλασσα από το Ιόνιο Πέλαγος. Περιοχή με μεγάλη φυσική 
και πολιτιστική κληρονομιά και σημαντικό κέντρο αγροτικής 
οικονομίας.

• Ελκυ στικός τουριστικός προορισμός  & λαμπρό παράδειγμα όπου η 
π αράδοση συναντά την καινοτομία.

• Ιστορικό κέντρο πόλης με αναπαλαιωμένα κτίρια στη μεσαιωνική τους 
μορφή και πλακόστρωτους δρόμους (από όπου  αφαιρέθηκαν όλα τα 
καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικού).

• Το κάστρο Protonobilissimo χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και 
στεγάζει σήμερα μια σύγχρονη τοπική βιβλιοθήκη πολυμέσων & ένα 
πολυ λειτουργικό αρχείο ταινιών για την Ευρωπαϊκή Μεσόγειο 
(υ λοποιήθηκαν με τη στήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου 
Κινηματογράφου, Τηλεόρασης & Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας της 
UNESCO).
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• Αναπαλαίωση & αποκατάσταση ιστορικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων 
υ ψηλής αξίας, όπως τα υ πόγεια ελαιοτριβεία, ένα μοναστήρι του 15ου

αιώνα και ένα παλιό κατάστημα καπνού στο χωριό Cardigliano (η πόλη 
αποτελού σε κέντρο καπνεργατών).

• Στροφή του  αγροτικού τομέα στην καλλιέργεια θεραπευτικών & 
αρωματικών βοτάνων, που πωλούνται σε ειδικά καταστήματα της 
περιοχής.
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Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, χάρη στη διατήρηση της ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος (όπως τα δάση 
της περιοχής & τα σπάνια φυ τά).

• Του ριστικό κέντρο που  λειτουργεί ως οικολογικό χωριό, χρησιμοποιώντας 
«πράσινες» πηγές ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκά).

• Σπου δαία Γαστρονομία, με την ανάδειξη παλιών παραδοσιακών συνταγών 
και τοπικών προϊόντων της περιοχής που προσελκύουν ιδιαίτερα τους 
επισκέπτες (μεσογειακή διατροφή βασισμένη στο ελαιόλαδο, τη ντομάτα, τα 
ζυ μαρικά, τα βότανα και τα λαχανικά).

• Ίδρυ ση ενός εξαιρετικού εκπαιδευτικού κέντρου στους τομείς των 
Του ριστικών Επιστημών, της Κοινωνιολογίας, της διαχείρισης Ενέργειας & 
εξειδικευμένα μαθήματα στα θεραπευτικά – αρωματικά βότανα.

• Συ μμετοχή από το 2003 σε ένα πρόγραμμα αδελφοποίησης για νέους, με 
συ μμετέχοντες και από Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία & Πολωνία – μια 
σημαντική ευκαιρία πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων.
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• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης που ξεκίνησε το 2004 στην νοτιοδυ τική Ουαλία, στοχεύοντας στην 
αποτελεσματική επέκταση της τουριστικής περιόδου  στην περιοχή, με οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο 
τρόπο.

• Χαρακτηριστικά περιοχής: Εκτεταμένη και ποικιλόμορφη ακτογραμμή, αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα με 
έντονη βιοποικιλότητα και άγρια πανίδα, αρχαία κάστρα και άλλα ιστορικά μνημεία και χώροι, γραφικά χωριά, 
μικρές εμπορικές πόλεις, παραθαλάσσια θέρετρα και η παραθαλάσσια πόλη Swansea.
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Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

• Πληθυ σμός: 652.000 κάτοικοι – 22,4% του συνολικού πληθυσμού της Ου αλίας.

• Του ριστικός τομέας: 20.000 θέσεις εργασίας περίπου σε 6.000 επιχειρήσεις / ετήσια έσοδα ≈ 412 εκ. €.

• Αδυ ναμίες: το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των παρεχόμενων τουριστικών υ πηρεσιών, η έλλειψη 
συ ντονισμού, η υ ψηλή εποχικότητα, η υ περβολική εξάρτηση από του ς παραδοσιακούς τομείς της αγοράς, η χαμηλή 
ποιότητα και οι περιορισμένες δεξιότητες της πλειοψηφίας των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών.
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• Στρατηγικοί στόχοι – ενέργειες του  προγράμματος, που υλοποιήθηκαν από 
τοπικές ενώσεις, με τη στήριξη της αρμόδιας δημόσιας αρχής (South West Wales 
Tourism Partnership):

1. Ισχυρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των φορέων του  
του ρισμού, επίκαιρη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση, ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών.
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Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

2. Επαναπροσδιορισμός των στόχων της αγοράς, με εστίαση σε ευκαιρίες εκτός αιχμής: στοχευμένοι προορισμοί και 
θεματικές εκστρατείες, βελτιωμένος συντονισμός & συνεργασία των προμηθευτών, στόχευση κατάλληλων αγορών, 
κατάρτιση φορέων για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τουριστικών πακέτων.

3. Βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με αυ ξημένη παροχή πληροφόρησης, 
βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων, βελτίωση επιλεγμένων αξιοθέατων και παράταση της περιόδου  
λειτουργίας του ς, ανάπτυξη προγράμματος εκδηλώσεων ανάδειξης των τοπικών πλεονεκτημάτων.

4. Υπεύθυνη ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών και των ξεχωριστών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της 
περιοχής προς όφελος επισκεπτών και κατοίκων.

5. Βελτίωση της λειτουργίας και των πρακτικών των τουριστικών επιχειρήσεων, με την παροχή κατάρτισης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους (ιδιαίτερα των ΜΜΕ) και στις εντοπισμένες ελλείψεις δεξιοτήτων, καλύπτοντας 
ευ ρύ φάσμα θεματικών περιοχών.

• Παράγοντες που οδήγησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:

o Έμφαση τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση

o Υλοποίηση δράσεων με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό 
στην περιοχή και την βελτίωση της ποιότητας σε τουριστικές υ πηρεσίες και αξιοθέατα

o Στοχευ μένη και θεματική προώθηση και διαφήμιση της περιοχής και στόχευση νέων τουριστικών αγορών, με 
δυ νατότητα υψηλότερης μέσης δαπάνης / επισκέπτη

o Λειτου ργία του SW Regional Tourism Partnership: αντιμετώπιση δυ σκολιών των μεμονωμένων τουριστικών 
επιχειρήσεων και ολοκληρωμένος σχεδιασμός δράσεων, διευκόλυνση διοργάνωσης εκδηλώσεων, προωθητικών 
ενεργειών και άλλων πρωτοβουλιών με πολλά οφέλη στην οικονομία και την απασχόληση
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• Ενδεικτικές εκροές από την υλοποίηση του Προγράμματος:

 Περισσότερα από 1 000 άτομα ετησίως ωφελήθηκαν από τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού

 Οι τρεις τοπικές Τουριστικές Ενώσεις έφθασαν το 2011 τα 1.400 μέλη

 Στηρίχθηκαν πρωτοβουλίες βιώσιμων Μεταφορών

 Αναδείχθηκαν νέα αξιοθέατα (κήποι, γήπεδα γκολφ κλπ), μαζί με τις 21 παραλίες με Γαλάζια Σημαία

 Διοργανώθηκαν σημαντικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, με τεράστιο αριθμό επισκεπτών

 Δημιουργήθηκαν ή/και αναβαθμίστηκαν τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις αναψυχής

 Διενεργήθηκαν ετήσιες έρευνες σε του ριστικές επιχειρήσεις και επισκέπτες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
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Σύνολο επισκέψεων Επισκέψεις εκτός σεζόν % επισκέψεων εκτός 
σεζόν στο σύνολο 

(ΝΔ Ουαλία)Ουαλία
ΝΔ 

Ουαλία
% ΝΔ Ουαλίας 

στο σύνολο
Ουαλία ΝΔ Ουαλία

% ΝΔ Ουαλίας 
στο σύνολο

2006 9.547.000 1.909.000 20,0% 3.022.000 495.000 16,4% 25,9%

2011 9.697.000 2.243.000 23,1% 3.355.000 728.000 21,7% 32,5%

Μεταβολή (%) 1,6% 17,5% 11,0% 47,1%

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

 Με τρήσιμα Απ οτελέσματα:
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• Ξεκίνησε το 2009 και αντιπροσωπεύει μια συστηματική προσέγγιση αλλαγής του χαρακτήρα και της γεωγραφικής 
θέσης της τουριστικής προσφοράς, συνδυάζοντας το βασικό στόχο επέκτασης της τουριστικής περιόδου με τη 
διαφοροποίηση του  του ρισμού από το παραδοσιακό «ήλιος και θάλασσα», με την επέκταση και σε άλλα τμήματα της 
χώρας και με την προώθηση βιώσιμων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

• Αδυναμίες του του ριστικού τομέα στην Κροατία: Υψηλή εποχικότητα, συγκέντρωση στις παράκτιες περιοχές, 
χαρακτηριστικά «χαμηλού κόστους» μαζικού του ρισμού. Επιπλέον, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού τουριστών σε 
μια μικρή περίοδο και σε ένα μικρό τμήμα της χώρας δημιουργεί προβλήματα με την παροχή ρεύματος και νερού, 
ρύ πανση του  περιβάλλοντος και απώλεια βιοποικιλότητας, με συνέπεια περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και 
οικονομικές αλλαγές και απώλεια της ελκυστικότητας των τουριστικών προορισμών.

• Βασικό στοιχείο του Προγράμματος: Η προτεραιότητα που  δίνεται στο σχηματισμό των τοπικών Εταιρειών 
Διαχε ίρισης Προορισμού από τα υ φιστάμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία, μετά την παροχή σχετικής εκπαίδευσης με 
βάση τις κύ ριες αρχές διαχείρισης και αειφορίας. Τα του ριστικά πακέτα σχεδιάζονται πάντα με τη συνεργασία των 
εταιρειών και ειδικών επαγγελματιών της περιοχής που συμμετέχουν ενεργά ακόμα και στην παροχή των ανάλογων 
υ πηρεσιών (π.χ. ως οδηγοί).
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Κύ ριοι στόχοι του  “Discover Croatia” :

 Επανατοποθέτηση της εικόνας του του ρισμού της 
Κροατίας, από το «ήλιος & θάλασσα» σε θεματικό 
του ρισμό

 Ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού σε μη τουριστικές 
περιοχές

 Επέκταση της τουριστικής περιόδου  και 
εκμετάλλευση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
εστίασης & καταλυμάτων σε περιοχές χωρίς 
του ρισμό εκτός της περιόδου  αιχμής

 Ενίσχυση των υφιστάμενων του ριστικών 
πρακτορείων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών 
του ρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, αθλητικός, 
οικοτου ρισμός ή άλλες μορφές εναλλακτικού 
του ρισμού), με τη συμμετοχή τοπικών δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων 
επαγγελματιών με κατάλληλες δεξιότητες 
(αρχαιολόγους, βοτανολόγους, γεωλόγους, 
οινοποιού ς, παραδοσιακούς τεχνίτες, φωτογράφου ς, 
σεφ)

 Ίδρυ ση του λάχιστον 50 Εταιρειών Διαχείρισης 
Προορισμού  στην Κροατία, για να εξυπηρετηθεί η 
αγορά ειδικών μορφών του ρισμού
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• Χρηματοδότηση του  προγράμματος από το Υπου ργείο Του ρισμού της Κροατίας (≈2 εκ. € για την περίοδο 2009–
2012)

 Στήριξη της εκπαίδευσης προσωπικού των τουριστικών πρακτορείων

 Ενίσχυση της αρχικής φάσης ανάπτυξης των του ριστικών πακέτων και της προώθησής τους
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Βασικές ενέργειες του προγράμματος κατά την περίοδο 2009-2011

Κατηγορία Δράσης Αριθμός

Σεμιν άρια & συν έδρια για τη στήριξη των  τουριστικών  πρακτορείων 17

Συμμετέχ ον τες (τουριστικά πρακτορεία) 565

Τουριστικά πρακτορεία που στηρίχ θηκαν για την  υλοποίηση προγραμμάτων 99

Τουριστικά πακέτα που δημιουργήθηκαν 987

Εγχ ειρίδια χ ρήσης που διαν εμήθηκαν με οδηγίες για τη λειτουργία επιχ ειρήσεων  και την προώθηση των  υπηρεσιών  τους 2.000

Διαφημιστικά φιλμ 70

Διαφημιστικές φωτογραφίες 3.000

• Πρώτα άμεσα αποτελέσματα (2013):

 Σχηματισμός 30 Εταιρειών Διαχείρισης Προορισμού (60% του στόχου)

 Περίπου  110.000 αλλοδαποί τουρίστες επισκέφθηκαν (2011-2012) νέους προορισμούς στην ενδοχώρα, όχι μόνο 
κατά την του ριστική περίοδο αλλά και εκτός σεζόν (μικρό ποσοστό συγκρινόμενο με τις 9,6 εκ. αφίξεις τουριστών 
ετησίως στην Κροατία, αλλά σημαντικό ως προς το σύ νολο των επισκεπτών εκτός του ριστικής περιόδου , σε μη 
παραθαλάσσιες περιοχές)

 Ολοένα και αυ ξανόμενο ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτορείων για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ειδικών 
μορφών του ρισμού 

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν



PwC

• Το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων Νήσων και σημαντικός του ριστικός 
προορισμός (~11 εκατ. επισκέπτες /έτος), κυρίως τους θερινούς μήνες.

• Απόσταση 80 χλμ. περίπου από το ένα άκρο στο άλλο, μεγάλη 
ποικιλομορφία, ακτογραμμή 550 χλμ. με όμορφες παραλίες και κόλπους 
& καθαρά νερά.

• Δύ ο ορεινοί όγκοι, μήκους 70 χλμ. ο καθένας στο ΒΔ και ΝΑ τμήμα, εκ 
των οποίων η οροσειρά Sierra de Tramuntana αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, για τις τεχνικές ανάπτυξης της γεωργίας στις 
απότομες πλαγιές της.

• Κέντρο η πρωτεύ ουσα Palma, με την ιστορική παλιά πόλη και πλούσια 
νυ χτερινή ζωή.

• Πολλά γραφικά χωριά και μικρές πόλεις στην ενδοχώρα, με εξαιρετική 
αρχιτεκτονική
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Majorca, Ισπανία (2/2)

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Πρακτικές μείωσης της εποχικότητας:

• Μείωση των τιμών σε του ριστικά καταλύματα & αεροπορικά εισιτήρια, 
κατά του ς χειμερινούς μήνες.

• Προώθηση του  αγροτουρισμού, δημιουργία ξενώνων σε αγροτικές 
περιοχές, ξεναγήσεις σε τοπικά οινοποιία, ελαιοτριβεία και φάρμες, 
όπου  παράγονται τα γνωστά τοπικά χοιρινά λουκάνικα. Γνωριμία με τα 
τοπικά προϊόντα σε αγορές που διοργανώνονται διάφορες μέρες της 
εβδομάδας, κατά τη διάρκεια όλου  του  χρόνου.

• Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας με αναβίωση παραδοσιακών 
συ νταγών σε βραβευμένα εστιατόρια του νησιού.

• Αθλητικός τουρισμός: Ορεινή πεζοπορία & ποδηλασία (προσέλκυση 
πολλών επαγγελματιών), καταδύσεις και θαλάσσια σπορ όλο το χρόνο, 
γκολφ, με πάνω από 20 γήπεδα σε λειτουργία και επισκέπτες κυρίως 
την άνοιξη και το φθινόπωρο.

• Πολιτιστικός τουρισμός: πολλά αξιοθέατα, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, 
για του ρίστες που αγαπούν τις τέχνες, γνωριμία με τον πολιτισμό και 
την ιστορία που συνδέεται στενά με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 
διοργάνωση φεστιβάλ, συναυλιών, εκθέσεων κτλ. κατά τη διάρκεια 
όλου  του  χρόνου.

• Συ μμετοχή στο Πρόγραμμα Europe Senior Tourism: επιδοτού μενα 
ομαδικά ταξίδια, που  προγραμματίζονται για την περίοδο 1  Οκτωβρίου 
– 30 Απριλίου και απευθύνονται σε ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 55 
ετών και άνω. Χρηματοδοτείται από την κεντρική Κυβέρνηση και τις 
τοπικές αρχές, παρέχοντας 100-150 € για κάθε συμμετέχοντα. Περίπου 
40.000 συμμετοχές προσφέρθηκαν κατά το 2010 στις Βαλεαρίδες 
Νήσου ς, μεταξύ των οποίων και η Majorca. 
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης 
Πρακτ ικής (περιλαμβανομένων και 

στ όχων, οφελών καθώς και 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι 
παράγοντες 
επιτυχίας / 

Εμπόδια  
εφ αρμογής

1 Του ρισμός Γκολφ 
- περιοχή Antalya
/Bel ek, Τουρκία 
– Έν ωση 
Επεν δυτών 
Του ρισμού Belek, 
Του ρκική 
Ομ οσπονδία 
Γκ ολφ

• 1 980: η Antalya/Belek ένας απλός 
του ριστικός προορισμός

• Πρακ τική ανάπτυξης: Σύ σταση της Ένωσης 
Επεν δυτών Τουρισμού Belek (1 989), Στήριξη 
επι χειρηματιών για επενδύσεις στην περιοχή, 
Πακ έτο μέτρων για συνολική ανάπτυξη της 
περιοχής, πριν την υποδοχή γηπέδων γκολφ

• 1 995: ξεκ ινούν οι επενδύσεις για το γκολφ

• 2000: ξεκ ινά να γίνεται διεθνής προορισμός 
γ ι α γκολφ

• Σήμ ερα: 21  γήπεδα γκολφ στην περιοχή, 9 
γ κ ολφ clubs / διοργάνωση διεθνών αγώνων 
γ κ ολφ

• Μεγ άλα πλεονεκτήματα: κλίμα, κοντινή 
απόσταση από αεροδρόμιο, κ οντινές 
αποστάσεις μεταξύ ξενοδοχείων και 
γ ηπέδων,  υ ψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε 
ξεν οδοχεία & μαζική εστίαση

• Παραλιακή ζώνη με περισσότερα από 40 
ξεν οδοχειακά συγκροτήματα και όμορφες 
παραλίες σε έκταση 17 χλμ

• Εν δεικτικά αποτελέσματα:

o 1 00.000 γκόλφερς το 2009 στο Belek, 
437  χ ιλ. παιχνίδια & έσοδα 33,24 εκ. €

o πλ ηρότητες των ξενοδοχείων golf resort: 
50% του ς  χειμερινούς μήνες & 80% τους 
θερινούς (2004-2009)

Η πρακτική της Antalya/Belek μπορεί 
ν α εφαρμοσθεί με επιτυχία  στην 
Κρήτη, για τους ακόλουθους λόγους:

• Περιοχή ήδη ανεπτυγμένη 
του ριστικά / κ ορυφαίος προορισμός 
δι ακ οπών στην Ελλάδα / υ ψηλού 
επι πέδου τουριστικές εγκαταστάσεις

• Γη / οι κόπεδα που δεν έχουν 
αξι οποιηθεί οικιστικά, σε κοντινή 
απόσταση από παραλίες και 
ξεν οδοχειακά συγκροτήματα

• Λει τουργούν ήδη δύο γήπεδο γκολφ 

• Ή πι ος χειμώνας –δυνατότητα 
λ ειτουργίας γηπέδων γκολφ όλο το 
χ ρόνο

• Δύ ο αεροδρόμια διεθνών πτήσεων 
κ αι  δύο μεγάλα λιμάνια

• Δυ νατότητα ενδυνάμωσης του 
πακ έτου γκολφ διακοπών με 
επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία 
παγ κοσμίου φήμης.

• Υπου ργείο
Του ρισμού

• Περιφέρεια Κρήτης

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά Γραφεία

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό 
& περιφερειακό 
επί πεδο

• Κατάλληλο 
επενδυτικό κλίμα

• Αν άπτυξη 
συ ν εργειών με 
άλ λες τουριστικές 
δραστηριότητες

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασιών με 
αεροπορικές 
εταιρείες
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης Πρακτικής 
(περιλαμβανομένων και στόχων, οφελών 

καθώ ς και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι 
παράγοντες 
επιτυχίας / 

Εμπόδια  
εφ αρμογής

2 “Mur cia, your
second youth” –
Ισπανία 

• Αύ ξηση ΑΠΑ κατά 2,2 δι σεκ. ευρώ περίπου και 
θέσεων  εργασίας κατά 100.000 στον τομέα του 
του ρισμού & φιλοξενίας ηλικιωμένων, μέσω:
o Ολοκληρω μένων τουριστικών πακέτων &

ελκυστ ικών προσφορών για την 
προσέλκυση μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων 
από Ισπανία & όλη την Ευρώπη.

o Πλήρους  αξιοποίησης του δυναμικού της 
περιοχής και των τουριστικών της στοιχείων, 
πέρα από το παραδοσιακό «ήλιος & θάλασσα».

• Πλ εονεκτήματα περιοχής: χ αμηλότερο κόστος 
ζωής από τις υπόλοιπες περιοχές στα μεσογειακά 
παράλια της Ισπανίας, πολύ καλές υποδομές
υ γ είας, μεγάλος αριθμός υποδομών ψυχαγωγίας & 
άθλ ησης σε αναλογία με τον πληθυσμό & 
συ γ κριτικά με ανταγωνιστικούς προορισμούς.

• Εν έργειες προσέλκυσης μεγαλύτερων ηλικιακά 
ομ άδων: προσαρμογή καταλυμάτων στις ανάγκες 
του ς, προσφορά δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας & 
δι ασκέδασης, ελκυστικές τιμές στα τοπικά 
προϊ όντα και τις υπηρεσίες εκτός περιόδου αιχμής, 
παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών, 
δι ευ κόλυνση μετακίνησης με δημόσιες 
συ γ κοινωνίες & πρόσβασης από άλλες περιοχές της 
Ισπανίας & της Ευρώπης κλπ.

• Προσφορά μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων 
στου ς επισκέπτες (οικοτουρισμός, θρησκευτικός 
του ρισμός, αγροτουρισμός, επισκέψεις σε ορυχεία, 
πολ ιτιστικός τουρισμός, κ αταδύσεις, παραλίες και 
ήλ ιος).

• Αν άπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομών διαμονής 
κ αι  μεταφορών.

Η πρακτική της Murcia μπορεί 
ν α εφαρμοστεί στην Κρήτη με 
την  ανάπτυξη προγραμμάτων 
γ ι α τουρίστες τρίτης ηλικίας:

• Με την αξιοποίηση ή/και 
αν αβάθμιση των υφιστάμενων 
υ ποδομών & την προσαρμογή 
στι ς ανάγκες αυτής της 
ηλ ικιακής ομάδας

• Με την προσφορά 
χ αμηλότερων τιμών σε 
περιόδους εκτός αιχμής και 
ελ κυστικών πακέτων, 
συ ν δυάζοντας περιηγήσεις σε 
ι στορικούς χώρους & τόπους, 
πολ ιτιστικές διαδρομές, 
θρησκευτικό τουρισμό & άλλες 
δραστηριότητες που ελκύουν 
περισσότερο αυτή την ηλικία.

• Υπου ργείο
Του ρισμού

• Υπου ργείο
Εργ ασίας

• Περιφέρεια Κρήτης

• Τοπι κοί Δήμοι 

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά Γραφεία

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό 
& περιφερειακό 
επί πεδο

• Πολ ιτικο-
οι κ ονομική
σταθερότητα

• Αν άπτυξη 
συ ν εργειών με 
άλ λες τουριστικές 
δραστηριότητες

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασίας με 
του ς  τοπικούς 
επι χειρηματικούς 
συ ν δέσμους

• Αν άπτυξη 
συ ν εργασιών με 
ασφαλιστικούς 
φορεί ς χωρών 
προέλευσης 
του ριστών
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης Πρακτικής 
(περιλαμβανομένων και στόχων, οφελών 

καθώ ς και αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας / Εμπόδια  

εφ αρμογής

3 Πεζοπορία, 
Ορει βασία, 
Αν αρρίχηση & 
Δραστηριότητες 
σε Ποτάμια και 
Λί μνες -
Ki tzbühel,
Αυ στρία -
Οργ ανισμός 
Του ρισμού του 
Ki tzbühel

• Πρόσβαση σε γνωστούς χειμερινούς 
προορισμούς, με χιονοδρομικά κέντρα & 
του ριστικά θέρετρα αναψυχής, μεσαιωνική παλιά 
πόλ η, επιβλητικά βουνά, δάση & λίμνες.

• Του ριστική πρακτική:
o Αξι οποίηση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 

των  δημόσιων υποδομών, τουριστικών 
υ πηρεσιών & εγκαταστάσεων της περιοχής, 
που  αναπτύχθηκαν για την ικανοποίηση των 
επι σκεπτών της χειμερινής περιόδου

o Συ στηματική προώθηση των ενεργητικών 
αθλ ητικών διακοπών – δημιουργία νέων 
του ριστικών προϊόντων αναψυχής με βάση 
το συ νδυασμό αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Αποτέλεσμα της τουριστικής πρακτικής η 
επέκτ αση της τουριστικής σεζόν σε 12 
μήνες το χρόνο, με σημαντικά οικονομικά οφέλη 
γ ι α όλη την τοπική κοινωνία, την 
επι χειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας.

• Εν δεικτικά: 9,3 εκ . επισκέπτες (χειμώνας 2009 & 
κ αλ οκαίρι 2010), με μέση ημερήσια δαπάνη 137 €
το χ ειμώνα / 104€ το καλοκαίρι.

• Κύ ρι ες δραστηριότητες εκτός του σκι, η 
πεζοπορία, το ποδήλατο, η ορειβασία, η 
παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.

• Αν τίστοιχη αξιοποίηση των
υ ποδομών θερινού τουρισμού, 
κ υ ρίως στα μεγάλα αστικά 
κ έν τρα, μέσω ανάπτυξης 
συ ν εργειών με συμπληρωματικά 
του ριστικά προϊόντα (τουρισμός 
πόλ ης, πολιτιστικός –
θρησκευτικός τουρισμός, 
εκ παιδευτικός τουρισμός, 
συ ν εδριακός τουρισμός, 
του ρισμός περιπέτειας, 
οι κ οτουρισμός, γαστρονομικός 
του ρισμός).

• Επέκ ταση της τουριστικής 
περιόδου με εστίαση σε 
συ γ κεκριμένες κατηγορίες 
του ριστών (χώρας προέλευσης, 
ηλ ικιακής ομάδας, θεματικού 
εν διαφέροντος)

• Υπου ργείο
Του ρισμού

• Περιφέρεια 
Κρήτης

• Τοπι κοί Δήμοι 

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά 
Γραφεία

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό & 
περιφερειακό επίπεδο

• Πολιτικο-οικον ομική
σταθερότητα

• Αν άπτυξη συνεργειών 
μ ε άλλες τουριστικές 
δραστηριότητες

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασίας με τους 
τοπι κούς 
επι χειρηματικούς 
συ ν δέσμους

• Αν άπτυξη συνεργασιών 
μ ε τοπικούς 
θεμ ατικούς 
συ ν δέσμους

• Αν άπτυξη συνεργασιών 
μ ε εκπαιδευτικά & 
ερευνητικά ιδρύματα
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης Πρακτικής 
(περιλαμβανομένων και στόχων, οφελών 

καθώ ς και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι 
παράγοντες 
επιτυχίας / 

Εμπόδια  
εφ αρμογής

4 «Η παράδοση 
συ ν αντά την 
κ αινοτομία»-
Specchia, Ιταλία

• Περιοχή με μεγάλη φυ σική & πολιτιστική 
κ λ ηρονομιά και σημαντικό κέντρο αγροτικής 
οι κ ονομίας.

• Ιστορικό κέντρο πόλης με αναπαλαιωμένα κτίρια 
στη μεσαιωνική τους μορφή και πλακόστρωτους 
δρόμ ους . 

• Το κ άστρο Protonobilissimo (1 5ος αιώνας) στεγάζει 
μ ι α σύγχρονη βιβλιοθήκη πολυμέσων & ένα 
πολ υλειτουργικό αρχείο ταινιών για την 
Ευ ρωπαϊκή Μεσόγειο.

• Πρακ τική ενίσχυσης τουρισμού και 
ε π έκτασης σεζόν:
o Αν απαλαίωση & αποκατάσταση ιστορικών και 

αρχ ιτεκτονικών στοιχείων υψηλής αξίας.
o Στροφή του αγροτικού τομέα στην καλλιέργεια 

θεραπευτικών & αρωματικών βοτάνων.
o Δι ατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής 

κ λ ηρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος 
(όπως τα δάση της περιοχής & τα σπάνια φυτά).

o Του ριστικό κέντρο που λειτουργεί ως  
οι κ ολογικό χωριό, με «πράσινες» πηγές 
εν έργειας.

o Σπου δαία Γαστρονομία, με την ανάδειξη 
παλ ιών παραδοσιακών συνταγών και τοπικών 
προϊ όντων της περιοχής.

o Ί δρυ ση εκπαιδευτικού κέντρου στους τομείς 
των  Τουριστικών Επιστημών, της 
Κοι ν ωνιολογίας, της διαχείρισης Ενέργειας & 
εξει δικευμένα μαθήματα στα θεραπευτικά –
αρωμ ατικά βότανα.

o Συ μ μετοχή από το 2003 σε ένα πρόγραμμα 
αδελ φοποίησης για νέους.

• Αν αλογική εφαρμογή με 
αξι οποίηση:

o των  πολιτιστικών 
χ αρακτηριστικών των 
σημ αντικότερων πόλεων 
(Ηράκλειο, Ρέθυμνο, 
Χαν ιά)

o της  πρωτογενούς 
αγ ροτικής παραγωγής 

o του  φυ σικού 
περιβάλλοντος (χλωρίδα, 
παν ίδα, οικοσυστήματα)

o της  κρητικής διατροφής & 
της  κρητικής κουζίνας 

• Δημιουργία σχετικών 
εκ παιδευτικών σεμιναρίων 

• Σχ εδι ασμός συναφών 
εκ δηλώσεων

• Υπου ργείο
Του ρισμού

• Περιφέρεια Κρήτης

• Τοπι κοί Δήμοι 

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά Γραφεία

• Τοπι κοί θεματικοί 
σύ ν δεσμοι 
/σύ λλογοι

• Τοπι κά 
εκ παιδευτικά & 
ερευνητικά 
ι δρύματα

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό 
& περιφερειακό 
επί πεδο

• Πολιτικο-οικον ομική
σταθερότητα

• Αν άπτυξη 
συ ν εργειών με 
άλ λες τουριστικές 
δραστηριότητες

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασίας με 
του ς  τοπικούς 
επι χειρηματικούς 
συ ν δέσμους
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης Πρακτικής 
(περιλαμβανομένων και στόχων, οφελών 

καθώ ς και αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας / Εμπόδια  

εφ αρμογής

5 “Open All Year” –
Ν Δ Ου αλία -
South West
W al es Tourism
Par tnership

• Ολ οκληρωμένο πρόγραμμα δράσης από το 2004 
γ ι α την επέκταση της τουριστικής περιόδου με 
οι κ ονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.

• Στρατηγικοί στόχοι – δράσεις:

o Ισχ υρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες 
μ εταξύ των φορέων του τουρισμού

oΕπαν απροσδιορισμός των στόχων της αγοράς, 
μ ε εστίαση σε ευκαιρίες εκτός αιχμής

oΒελ τίωση της εμπειρίας του επισκέπτη κατά 
τη δι άρκεια όλου του χρόνου, με αυξημένη 
παροχή πληροφόρησης, βελτίωση της 
ποι ότητας των καταλυμάτων, βελτίωση 
επι λεγμένων αξιοθέατων & παράταση της 
περιόδου λειτουργίας τους, ανάπτυξη 
προγ ράμματος εκδηλώσεων ανάδειξης των 
τοπι κών πλεονεκτημάτων

oΣυ στηματική ανάπτυξη και διατήρηση των 
υ ποδομών και των περιβαλλοντικών & 
πολ ιτιστικών πόρων της περιοχής 

oΒελ τίωση της λειτουργίας και των πρακτικών 
των  τουριστικών επιχειρήσεων, με την παροχή 
κ ατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες 
του ς

• Αύ ξηση των επισκέψεων εκτός τουριστικής 
περιόδου κατά 47%το 2011 σε σύγκριση με το 
2006.

• Αν τίστοιχη αξιοποίηση των
υ ποδομών θερινού τουρισμού, 
κ υ ρίως στα μεγάλα αστικά 
κ έν τρα, μέσω ανάπτυξης 
συ ν εργειών με συμπληρωματικά 
του ριστικά προϊόντα (τουρισμός 
πόλ ης, πολιτιστικός –
θρησκευτικός τουρισμός, 
του ρισμός περιπέτειας, 
οι κ οτουρισμός, γαστρονομικός 
του ρισμός).

• Επέκ ταση της τουριστικής 
περιόδου με εστίαση σε 
συ γ κεκριμένες κατηγορίες 
του ριστών (χώρας προέλευσης, 
ηλ ικιακής ομάδας, θεματικού 
εν διαφέροντος)

• Υπου ργείο
Του ρισμού

• Περιφέρεια 
Κρήτης

• Τοπι κοί Δήμοι 

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά 
Γραφεία

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό & 
περιφερειακό επίπεδο

• Πολιτικο-οικον ομική
σταθερότητα

• Αν άπτυξη συνεργειών 
μ ε άλλες τουριστικές 
δραστηριότητες

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασίας με τους 
τοπι κούς 
επι χειρηματικούς 
συ ν δέσμους

• Αν άπτυξη συνεργασιών 
μ ε τοπικούς 
θεμ ατικούς 
συ ν δέσμους
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης Πρακτικής 
(περιλαμβανομένων και στόχων, οφελών 

καθώ ς και αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας / Εμπόδια  

εφ αρμογής

6 “Di scover
Cr oatia”–
Κροατία –
Υπου ργείο 
Του ρισμού / 
Εται ρείες 
Δι αχείρισης 
Προορισμού

• Στ όχος η επέκταση της τουριστικής περιόδου και 
η δι αφοροποίηση του τουρισμού από το 
παραδοσιακό «ήλιος & θάλασσα»

• Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Τουρισμού της 
Κροατίας

• Βασι κό στοιχείο η προτεραιότητα στο σχηματισμό 
των  τοπικών Εταιρειών Διαχείρισης 
Πρ ο ορισμού από τα υφιστάμενα ταξιδιωτικά 
πρακ τορεία, μετά την παροχή σχετικής 
εκ παίδευσης.

• Προώθηση του θεματικού τουρισμού & ανάπτυξη 
βι ώσιμου τουρισμού σε μη τουριστικές περιοχές.

• Εκ μ ετάλλευση των υφιστάμενων καταλυμάτων 
κ αι  εγκαταστάσεων εστίασης και εκτός περιόδου 
αι χμής.

• Στήριξη της εκπαίδευσης του προσωπικού των 
του ριστικών πρακτορείων γύρω από ειδικές 
μ ορφές τουρισμού.

• Πρώτα άμεσα αποτελέσματα (2013): 
o~ 1 1 0.000 αλλοδαποί τουρίστες (2011-2012) 

σε ν έους προορισμούς στην ενδοχώρα 
(σημ αντικό ποσοστό ως προς το σύνολο των 
επι σκεπτών εκτός τουριστικής περιόδου, σε 
μ η παραθαλάσσιες περιοχές)

oΟλ οένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
του ριστικών πρακτορείων για την υλοποίηση 
ν έων  προγραμμάτων ειδικών μορφών 
του ρισμού

oΣχ ηματισμός 30 Εταιρειών Διαχείρισης 
Προορισμού

Δημιουργία Εταιρείας 
Δι αχείρισης του Προορισμού 
Κρήτη.

• Περιφέρεια Κρήτης

• Τοπι κοί Δήμοι 

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Τοπι κοί θεματικοί 
σύ ν δεσμοι /σύλλογοι

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά Γραφεία

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό & 
περιφερειακό επίπεδο

• Πολ ιτικο-οικονομική
σταθερότητα

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασίας με τους 
τοπι κούς 
επι χειρηματικούς 
συ ν δέσμους

• Αν άπτυξη συνεργασιών 
μ ε τοπικούς 
θεμ ατικούς 
συ ν δέσμους
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Συγκριτική αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών

Επιτυχημένα Μοντέλα Επέκτασης Σεζόν

Α/Α

Όνομα/ τ ίτλος 
πρακτικής, 
Χώ ρα και 

Οργανισμός 
υλοποίησης

Περιγραφή/ Ανάλυση Βέλτιστης Πρακτικής 
(περιλαμβανομένων και στόχων, οφελών 

καθώ ς και αποτελεσμάτων που 
επιτεύχθηκαν)

Δ υνατότητα εφαρμογής -
Προτ άσεις

Εμπλεκόμενοι 
φ ορείς

Κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας / Εμπόδια  

εφ αρμογής

7 Major ca
(Mal l orca),
Ισπανία

• Σημ αντικός τουριστικός προορισμός, κυρίως τους 
θερινούς μήνες

• Μεγ άλη ακτογραμμή & ποικιλομορφία στην 
εν δοχώρα με ορεινούς όγκους και πλούσια 
βι οποικιλότητα.

• Η πρωτεύουσα Palma αποτελεί σημαντικό 
πολ ιτιστικό κέντρο, πολλά γραφικά χωριά στην 
εν δοχώρα.

• Χαμ ηλές τιμές σε περιόδους εκτός αιχμής, σε 
κ αταλύματα & αεροπορικά εισιτήρια.

• Προώθηση του αγροτουρισμού, ξενώνες σε 
αγ ροτικές περιοχές, ξεναγήσεις σε οινοποιία, 
ελ αιοτριβεία και φάρμες, αγορές με τοπικά 
προϊ όντα.

• Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας με 
αν αβίωση παραδοσιακών συνταγών.

• Αθλ ητικός τουρισμός: Ορεινή πεζοπορία & 
ποδηλ ασία, κ αταδύσεις και θαλάσσια σπορ, 
γ κ ολφ.

• Πολ ιτιστικός τουρισμός: πολλά αξιοθέατα, 
ι δι αίτερα στην πρωτεύουσα, διοργάνωση 
φεστιβάλ, συναυλιών, εκθέσεων κλπ. κ ατά τη 
δι άρκεια όλου του χρόνου.

• Συ μ μετοχή στο Πρόγραμμα Europe Senior
Touris m: επιδότηση ευρωπαίων τουριστών άνω 
των  55 ετών, κατά την περίοδο 1 Οκτωβρίου – 30 
Απριλίου.

• Αν αλογική εφαρμογή με 
αξι οποίηση:

o των  πολιτιστικών 
χ αρακτηριστικών των 
σημ αντικότερων πόλεων 
(Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά)

o της  πρωτογενούς αγροτικής 
παραγωγής 

o του  φυ σικού περιβάλλοντος 
(χ λ ωρίδα, πανίδα, 
οι κ οσυστήματα)

o της  κρητικής διατροφής & 
της  κρητικής κουζίνας. 

• Επέκ ταση της τουριστικής 
περιόδου με εστίαση σε 
συ γ κεκριμένες κατηγορίες 
του ριστών (ηλικιακής ομάδας, 
θεμ ατικού ενδιαφέροντος).

• Υπου ργείο
Του ρισμού

• Περιφέρεια 
Κρήτης

• Τοπι κοί Δήμοι 

• Τοπι κές Ενώσεις 
Ξεν οδόχων

• Επι μελητήρια

• Του ριστικοί 
Πράκ τορες & 
Του ριστικά 
Γραφεία

• ΣΕΤΕ

• Ολ οκληρωμένος 
Σχ εδι ασμός 

• Δέσμευση σε εθνικό & 
περιφερειακό επίπεδο

• Πολ ιτικο-οικονομική 
σταθερότητα

• Αν άπτυξη συνεργειών 
μ ε άλλες τουριστικές 
δραστηριότητες

• Δι ασφάλιση 
συ ν εργασίας με τους 
τοπι κούς 
επι χειρηματικούς 
συ ν δέσμους

• Αν άπτυξη συνεργασιών 
μ ε ασφαλιστικούς 
φορεί ς χωρών 
προέλευσης τουριστών
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11. Ανάλυση SWOT 
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• Δεσπόζουσα γεωγραφική θέση – νησιωτικός χαρακτήρας (στη μέση της 
μεσογειακής λεκάνης, με 1 .065 χλμ ακτογραμμής).

• Άριστο κλ ίμα με πολύ υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας – ήπιος χειμώνας

• Μοναδικό φυσικό περιβάλλον (μεγάλος αριθμός προστατευόμενων περιοχών & 
περιοχών φυσικού κάλους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, σπάνια γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά και πλούσια οικοσυστήματα).

• Παγκόσμιας φήμης και σπουδαιότητας αρχαιολογικοί χώροι & πολιτιστικά 
μνημεία.

• Ώριμη κοινωνική δομή – πλ ηθυσμός εξοικειωμένος με την τουριστική 
δραστηριότητα.

• Κρητική φιλοξενία – αυθεντικότητα κατοίκων.

• Ικανοποιητική τοπική παραγωγική δομή – υψηλής ποιότητας αναγνωρίσιμα 
αγροτικά προϊόντα .

• Εποχική απασχόληση με βάση τον τουρισμό.

• Χαμηλ ότερη ανεργία από τα εθνικά επίπεδα (περίπου μείον δύο ποσοστιαίες 
μονάδες).

• Ικανοποιητικές υποδομές μεταφορών, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε στάδιο 
επέκτασης / αναβάθμισης (διαθέτει 2 από τα σημαντικότερα αεροδρόμια και 
λ ιμάνια της χώρας: Ηράκλειο, Χανιά). Το βασικό οδικό δίκτυο συνδέεται άμεσα με 
τις βασικές πύλες εισόδου-εξόδου (λιμάνια- αεροδρόμια).

• Ισχυρό αναπτυξιακό περιβάλλον – σημαντική δραστηριοποίηση τοπικών φορέων 
για την  τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. 

• Σημαντικές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές (πληθώρα επιχειρήσεων 
εστίασης, τουριστικών γραφείων & εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων & 
μοτοσυκλετών).

Ανάλυση SWOT – Γενικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας & Προσβασιμότητα 
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Δυνατότητες

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats
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Αδυναμίες

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Χωρική συγκέντρωση τουριστικών υποδομών στο Βόρειο Άξονα και σημειακές 
περιοχές τουριστικής ανάπτυξης στα νότια παράλια, με παράλληλη δυσκολία 
διάχυσης στην ενδοχώρα.

 Έλ λ ειψη δικτύωσης επιχειρήσεων (χαμηλός βαθμός ανάπτυξης συνεργασιών σε 
ενδοτομεακό και διατομεακό επίπεδο)

 Εποχική απασχόληση με βάση τον τουρισμό.

 Υ ψηλή εξάρτηση από τον τριτογενή τομέα (70%).

 Πλ ηθυσμιακή & παραγωγική συγκέντρωση στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλ είου.

 Προβλ ήματα χάραξης και ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου.

 Έλ λ ειμμα σε υποδομές διαχείρισης λ υμάτων σε σημαντικές παράκτιες 
τουριστικές περιοχές (Γεωργιούπολη, Αγία Πελ αγία, κλπ.).

Ανάλυση SWOT – Γενικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας & Προσβασιμότητα 
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Ευκαιρίες

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Πρωτοβουλίες τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας.

 Προβλέψεις του νέου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & 
Αειφόρου Ανάπτυξης: ολοκλήρωση βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής 
(χερσαίων, θαλάσσιων & αεροπορικών), χωρική διάρθρωση τουριστικών 
δραστηριοτήτων (Βόρεια, Νότια, Ανατολική & Δυτική Ακτή & Ενδοχώρα). 

 Αξιοποίηση σημαντικών έργων υποδομών Προγραμματικής Περιόδου 2007-
2013.

 Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020.

 Εφαρμογή Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΄Κρήτης 
(Ανάδειξη του πολιτιστικο-τουριστικού συμπλέγματος σε παγκόσμια 
κλίμακα).

Ανάλυση SWOT – Γενικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας & Προσβασιμότητα 
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Απειλές

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον – ασταθές πολιτικό περιβάλλον.

 Καθυστέρηση στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και διατήρηση του 
γραφειοκρατικού θεσμικού περιβάλλοντος.

 Μειωμένη διαθεσιμότητα πόρων για υλοποίηση δημόσιων υποδομών & 
ιδιωτικών επενδύσεων.

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης – μείωση 
δυνατότητας υποστήριξης δράσεων ανάπτυξης τοπικής οικονομίας.

 Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από τη χωρική συγκέντρωση τουριστικής 
δραστηριότητας ειδικά στο Βόρειο Άξονα της Κρήτης.

Ανάλυση SWOT – Γενικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας & Προσβασιμότητα 
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 Σταθερά ανοδική πορεία αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών τουριστών (με 
σαφώς μεγαλύτερη συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου).

 Ευρύ φάσμα χωρών προέλευσης τουριστών (13 χώρες με ποσοστό 
συμμετοχής στις αεροπορικές αφίξεις άνω του 3%).

 Μεγάλος αριθμός αεροπορικών εταιρειών που πραγματοποιούν διεθνείς 
πτήσεις στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων.

 Μικρότερη εποχικότητα αεροπορικών αφίξεων στα Χανιά σε σχέση με το 
Ηράκλειο.

 Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις αεροπορικών αφίξεων τουριστών από 
συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρος, Πολωνία, Ιταλία).

 Μικρότερη ένταση εποχικότητας για αεροπορικές αφίξεις από Γερμανία, 
Ην. Βασίλειο & Φιλανδία & κυρίως από Γαλλία.

Ανάλυση SWOT - Πύλες Εισόδου/Αφίξεις  
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Αδυναμίες

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Σημαντική εποχικότητα αφίξεων στα αεροδρόμια Ηρακλείου & Χανίων 
(CR4 74,6%, CR6 95,0% & Gini 54,5%).

 4 χώρες συνεισφέρουν περίπου στο 50% των ετήσιων αεροπορικών 
αφίξεων (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ρωσία & Γαλλία).

 Ιδιαίτερα αυξημένη εποχικότητα για αεροπορικές αφίξεις από Ρωσία & 
Πολωνία.

 Υψηλή συγκέντρωση των αφίξεων στο λιμάνι του Ηρακλείου (περίπου 
70%).

 Σταθερή πτώση αφίξεων στα λιμάνια από το 2011 και μετά.

 Έλλειμα απευθείας συνδέσεων των λιμανιών της Κρήτης με λιμάνια του 
εξωτερικού.

 Υψηλή εποχικότητα αφίξεων και στα δύο λιμάνια της Κρήτης 
(συγκέντρωση αφίξεων κυρίως το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος), με 
εντονότερη εποχικότητα στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Ανάλυση SWOT - Πύλες Εισόδου/Αφίξεις  
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Ευκαιρίες

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Ολοκλήρωση βασικών υποδομών αεροπορικών & θαλάσσιων μεταφορών 
(νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, αναβάθμιση του αεροδρομίου της Σητείας, 
ανάπτυξη/αναβάθμιση δικτύου λιμένων κρουαζιέρας).

 Βελτίωση & επέκταση υφιστάμενου δικτύου διεθνών αεροπορικών 
συνδέσεων.

 Αξιοποίηση της ανοδικής πορείας των αεροπορικών αφίξεων με εστίαση 
στην ανάπτυξη συγκεκριμένων αγορών / χωρών προέλευσης τουριστών.

 Προώθηση πρωτοβουλιών μείωσης της εποχικότητας των αεροπορικών 
αφίξεων. 

 Προσπάθεια εξισορρόπησης αφίξεων στα 2 κύρια αεροδρόμια της Κρήτης.  

Ανάλυση SWOT - Πύλες Εισόδου/Αφίξεις  
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Απειλές

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον – ασταθές πολιτικό περιβάλλον.

 Μειωμένη διαθεσιμότητα πόρων για υλοποίηση δημόσιων υποδομών.

 Ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προορισμών (Τουρκία, Μάλτα, Κύπρος).

 Υψηλή εξάρτηση από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

 Αυξημένες πιέσεις από την σημαντική εξάρτηση αεροπορικών αφίξεων από 
περιορισμένο αριθμό χωρών προέλευσης.

Ανάλυση SWOT - Πύλες Εισόδου/Αφίξεις  
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• Παγκόσμιας φήμης ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός – κατοχυρωμένη θέση 
στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

• Επαρκείς τουριστικές υποδομές– υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές μονάδες 
(συγκεντρώνει το 23% των ξενοδοχείων 5 αστέρων της χώρας).

• Σταθερά ανοδική πορεία των αφίξεων και διανυκτερεύσεων τουριστών σε 
ξενοδοχεία και λ οιπά καταλύματα.

• Αύξηση του μεριδίου της Κρήτης στις αφίξεις τουριστών στην χώρα.

• Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση και οι δαπάνες ανά επισκέπτη κινούνται σε 
υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της χώρας.

• Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της χώρας.

• Η πλ ηρότητα κλινών στην Κρήτη κινείται διαχρονικά σε υψηλότερα επίπεδα από 
το σύνολο της χώρας.

• Οι τουρίστες που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο διακοπών είναι κυρίως νεαρής 
ηλ ικίας, προέρχονται από αστικές περιοχές και έχουν ανώτερη μόρφωση. 

• Βασική πηγή πληροφόρησης των επισκεπτών, πριν το ταξίδι τους για την Κρήτη, 
αποτελεί το διαδίκτυο.

• Σημαντικό είναι το ποσοστό των επισκεπτών που οργανώνει τις διακοπές του στην 
Κρήτη μόνο με τη χρήση του διαδικτύου.

• Οι βασικότεροι παράγοντες επιλογής της Κρήτης ως προορισμού διακοπών είναι το 
κλ ίμα & το φυσικό τοπίο, η φιλοξενία–φιλικότητα των ντόπιων και η υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών.

• Ο γενικός δείκτης ικανοποίησης από τα ξενοδοχεία της Κρήτης είναι ιδιαίτερα 
υψηλός (83,7%).

• Ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο επαναλαμβανόμενου τουρισμού.
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Strengths
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Threats

 Χωρική συγκέντρωση τουριστικών υποδομών στο Βόρειο Άξονα και 
σημειακές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης στα νότια παράλια, με 
περιορισμένη διάχυση στην ενδοχώρα.

 Εποχική λειτουργία των περισσότερων ξενοδοχειακών μονάδων.

 Μειωμένη τουριστική δραστηριότητα κατά τη χειμερινή περίοδο – Έντονη 
εποχικότητα τουρισμού.

 Η ΠΕ Λασιθίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εποχικότητα στις αφίξεις 
τουριστών σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα.

 Η πλειοψηφία των επισκεπτών (53%), χρησιμοποιεί ταξιδιωτικά 
πρακτορεία ή τουριστικούς πράκτορες για την οργάνωση του ταξιδιού 
τους.

 4 χώρες συγκεντρώνουν το 50% περίπου των αφίξεων αλλοδαπών 
τουριστών στην Κρήτη (Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Ην. Βασίλειο).

 Σημαντικό ποσοστό τουριστών επιλέγουν πακέτα all-inclusive.

 Μείωση του γενικού δείκτη ικανοποίησης τουριστών κατά το μήνα 
υψηλότερης τουριστικής κίνησης (Αύγουστος).
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 Αξιοποίηση των υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών υποδομών της Κρήτης. 

 Ανάπτυξη των προσφερόμενων υποδομών φιλοξενίας της Κρήτης μέσω των 
σχεδιαζόμενων μεγάλων ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων (~ 1 δις € μέχρι 
το 2020). 

 Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020 για βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων υποδομών φιλοξενίας.

 Προώθηση πρωτοβουλιών μείωσης της εποχικότητας του τουρισμού. 

 Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του φυσικού & πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της Κρήτης.

 Ενίσχυση της επιλογής της Κρήτης ως διεθνούς προορισμού διακοπών, με 
βάση τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των τουριστών και τον αυτόνομο 
τρόπο οργάνωσης των διακοπών.

 Αξιοποίηση του τουρισμού κρουαζιέρα (οι τουρίστες που επισκέπτονται  την 
Κρήτη με κρουαζιερόπλοιο είναι εν γένει ευκατάστατοι, μεγάλων ηλικιών 
και ανώτερου μορφωτικού επιπέδου).

 Αυξημένες τιμές παρουσιάζει ο γενικός δείκτης ικανοποίησης τουριστών σε 
περιόδους εκτός αιχμής.

Ανάλυση SWOT - Υποδομές Φιλοξενίας & προφίλ τουριστών 



PwC 408

Απειλές

• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here
• Your text goes here

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

 Αρνητικό οικονομικό περιβάλλον – ασταθές πολιτικό περιβάλλον. Κίνδυνος 
καθυστερήσεων ή / και ματαίωσης τουριστικών επενδυτικών σχεδίων 
σημαντικού μεγέθους.

 Μειωμένη διαθεσιμότητα πόρων για υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης τουριστικών υποδομών.

 Σημαντική εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό χωρών προέλευσης 
τουριστών.

 Ισχυρή εξάρτηση της επιλογής της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού από 
τουριστικά γραφεία & τουριστικούς πράκτορες.

 Κίνδυνος επικράτησης ανταγωνισμού χαμηλού κόστους – απαξίωσης 
υποδομών φιλοξενίας από την κυριαρχία του μοντέλου all-inclusive.
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• Δ ημοφιλής παγκόσμιος προορισμός για τουρισμό «ήλιος & θάλασσα», με 1.065 χλμ παραλίες και 106 
γ αλ άζιες σημαίες. 

• Δ υνατότητα άσκησης ποικίλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε μοναδικό φυσικό περιβάλλον

• Προσέλκυση τουριστών του προϊόντος «ήλιος & θάλ ασσα» από μεγάλο εύρος χωρών π ροέλευσης, 
κυρίως μέσου & υψηλού εισοδήματος .

• Η Κρήτη διαθέτει τεράστια ιστορική και π ολιτισμική σημασία, με μοναδικούς αρχαιολογικούς 
χ ώρους, μνημεία & μουσεία και πλούσια θρησκευτική κληρονομιά. 

• Δ ιαχρονικά υψηλή επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (περίπου 2 εκ επισκέπτες το 
2 014).

• Ο π ολ ιτιστικός & θρησκευτικός τουρισμός π ροσελκύει τουρίστες συγκριτικά υψηλότερου 

εισοδηματικού επιπέδου, καθώς και εκπαιδευτικού επιπέδου.

• Η Κρήτη διαθέτει σημαντικές συνεδριακές υποδομές & εγκαταστάσεις, κυρίως μεσαίας και μεγάλης 
χ ωρητικότητας, καθώς κα αξιόλογες υποδομές υποστήριξης του ιατρικού τουρισμού.

• Ουσιαστική κάλυψη προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουρισμού π όλης σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο & Χανιά

• Ο τουρισμός π όλης προσελκύει επισκέπτες υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης & εισοδήματος

• Σημ αντικών δυνατοτήτων υποδομές τουρισμού κρουαζιέρας στο Ηράκλειο

• Α ξιόλογη υποδομή σε κέντρα θαλασσοθεραπείας & Spa, που στηρίζεται στο μεγάλο αριθμό 
ξεν οδοχείων 5 αστέρων που διαθέτει η Κρήτη

• Η Κρήτη αποτελεί τη δεύτερη (μετά την Αττική)  καταλληλότερη π εριοχή ανάπτυξης του αθλητικού 
τουρισμού στη χώρα μας, με βάση τις εκτιμήσεις τουριστικών πρακτορείων.

• Η Κρήτη έχει να επιδείξει ένα ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον 
(φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, τοπία φυσικού 
κάλλους, κλπ.)

• Ύπ αρξη σημαντικής υποδομής αγροτουριστικών μονάδων, με συνεχή αύξηση της ζήτησης και της 
π λ ηρότητας (ένα σημαντικό ποσοστό αυτών λειτουργού όλο το χρόνο και η πλειοψηφία τους έως τα 

Χριστούγεννα).

• Τα Κρητικά προϊόντα και η κρητική κουζίνα διεκδικούν σημαντική θέση στη διεθνή γ αστρονομία 
λ όγ ω της αναγνωρισμένης υψηλής τους π οιότητας και των ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία (η 
Κρητική διατροφή έχει χ αρακτηρισθεί και ως «άυλη π ολιτισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας» από 
την  UNESCO).

• Η Έρευνα & Τεχνολογία αποτελεί ισχυρό πόλο ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς διαθέτει 
σημ αντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό. Τα ερευνητικά κέντρα της Κρήτης έχουν αναπτύξει 
συν εργασίες και ισχυρές δικτυώσεις με άλλα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και στον κόσμο 
γ ενικότερα.
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 Κυριαρχία του μονοθεματικού τουρισμού («ήλιος & θάλασσα»). 

 Περιορισμένη προσέλκυση ιατρικού τουρισμού. 

 Σχετικά χαμηλή προσέλκυση τουρισμού πόλης.

 Περιορισμένες υποδομές σε μαρίνες & τουριστικά καταφύγια.

 Έλλειψη ολοκληρωμένων υποδομών & υπηρεσιών υποστήριξης του 
τουρισμού κρουαζιέρας.  

 Σχετικά περιορισμένης έκτασης και δυνατοτήτων αθλητικές υποδομές & 
εγκαταστάσεις.

 Έλλειψη δικτύωσης επιχειρήσεων (χαμηλός βαθμός ανάπτυξης 
συνεργασιών σε ενδοτομεακό και διατομεακό επίπεδο).

 Περιορισμένη διείσδυση τοπικών προϊόντων στις τουριστικές επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας.

 Μη ουσιαστική λειτουργία πολλών εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων 
κλπ. σε τουριστικές περιοχές κατά τη χειμερινή περίοδο.

 Συγκέντρωση των πολιτιστικών / καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη θερινή 
περίοδο, γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού 
πόλης σε ετήσια βάση και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
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 Ισχυρό αναπτυξιακό περιβάλλον – σημαντική δραστηριοποίηση τοπικών φορέων 
για την  τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. 

 Το ήπιο κλ ίμα της Κρήτης δημιουργεί τις προϋποθέσεις προσέλκυσης συνεδριακού 
τουρισμού, του οποίου οι περίοδοι αιχμής εντοπίζονται στην Άνοιξη και το 
Φθινόπωρο.

 Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών & ερευνητικών ιδρυμάτων και υποδομών για την 
προσέλκυση διεθνών συνεδρίων στους τομείς των ιατρικών επιστημών, της 
τεχνολογίας και των φυσικών επιστημών, που αποτελούν τους σημαντικότερους 
θεματικούς τομείς διεθνών συνεδρίων.

 Ικανοποιητική τοπική παραγωγική δομή – υψηλής ποιότητας αναγνωρίσιμα 
αγροτικά προϊόντα. 

• Ύ παρξη ώριμης κοινωνικής δομής & πληθυσμού εξοικειωμένου με την τουριστική 
δραστηριότητα - αναγνωρισμένη Κρητική φιλοξενία – αυθεντικότητα κατοίκων.

 Αξιοποίηση του σήματος ποιότητας κρητικής κουζίνας και των προϊόντων 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης. 

 Αξιοποίηση της υψηλής ποιότητα τουριστικών υποδομών & υπηρεσιών για 
προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής και εκπαιδευτικής στάθμης.

 Αξιοποίηση πολιτιστικού, θρησκευτικού & περιβαλλοντικού αποθέματος και 
ανάπτυξη συνεργειών στο σύνολο του τουριστικού προϊόντος (τουρισμός πόλης, 
οικοτουρισμός, αθλ ητικός τουρισμός – τουρισμός περιπέτειας κλπ).
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 Αρνητικό οικονομικό περιβάλλον – ασταθές πολιτικό περιβάλλον. 

 Ανάπτυξη ανταγωνιστικών προορισμών χαμηλού κόστους.

 Καθυστέρηση στην προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού.

 Ισχυρή εξάρτηση της επιλογής της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού για 
«ήλιο & θάλασσα».

 Αδυναμία ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών για την αξιοποίηση 
συνεργειών με στόχο τη μείωση της εποχικότητας του τουρισμού.

 Μη αποτελεσματικός συντονισμός σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης των απαραίτητων 
επιχειρηματικών συνεργασιών και της ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης .
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