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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Πίνακας συντομογραφιών

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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1. Χανιά

• Λιμένας 
Σούδας

• Διεθνής 
Αερολιμένας 
Χανίων

2. Δευτερεύοντες 
Λιμένες στο Βορρά

• Κίσσαμος
• Ρέθυμνο
• Αγ. Νικόλαος
• Σητεία

3. Δευτερεύοντες Λιμένες στο Νότο

• Σουγιά
• Λουτρό
• Αγ. Ρούμελη

• Παλαιόχωρα
• Αγ. Γαλήνη
• Ιεράπετρα

Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης, το μέγεθός της, τα αστικά κέντρα και ο τουρισμός επέβαλλαν την ανάπτυξη υποδομών 
μεταφορών που εξυπηρετούν την εσωτερική κινητικότητα και την εθνική και διεθνή διασύνδεση της. Βασικές οδικές αρτηρίες 
εντοπίζονται στο Βόρειο (ΒΟΑΚ) και το Νότιο (ΝΟΑΚ) μέρος ενώ κύριες πύλες εισόδου/ εξόδου αποτελούν το Ηράκλειο και τα Χανιά,
καθώς διαθέτουν λιμένες εθνικού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών & διεθνείς αερολιμένες.

Υποδομές μεταφορών, σημεία πρόσβασης και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασής

4. Ηράκλειο

• Λιμένας 
Ηρακλείου

• Κρατικός 
Αερολιμένας 
Ηρακλείου

5. Διεθνής 
Αερολιμένας 
Καστελιού 
(2024-2025)

6. Σητεία

• Δημοτικός 
Αερολιμένας 
Σητείας

12

2

2
23

3
33

3

3

1

44

5
6

Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης - ΒΟΑΚ

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco
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• Ενταγμένος στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο μεταφορών: Ευρωπαϊκή Οδός 65 ( ): Τμήμα Κισσάμου και Χανίων (41 χλμ). Ευρωπαϊκή Οδός 75 ( ): Χανιά έως Σητεία. Το 2015 
χαρακτηρίστηκε ως Αυτοκινητόδρομος ( ) αυξάνοντας τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται. Σήμερα τις προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου τις πληρούν μόνο το κομμάτι
Γούρνες-Χερσόνησος που παραδόθηκε το 2019 και τα τμήματα περιμετρικά των πολεοδομικών συγκροτημάτων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

• Ο ΒΟΑΚ σήμερα αποτελεί μία απαρχαιωμένη οδική αρτηρία σε σύγκριση με τις σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες της Κρήτης. Η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ αποτελεί 
ένα έργο περιφερειακής σημασίας καθώς αναμένεται να συμβάλλει σε όλες τις επιδιώξεις της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας αλλά και εθνικής 
σπουδαιότητας δεδομένης της βαρύτητας που έχει η Κρήτη στον κύριο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, τον Τουρισμό.

• Σε συνδυασμό με τις πύλες εισόδου/εξόδου και τους κάθετους άξονες που συνδέουν ζώνες έντονες παραγωγικής δραστηριότητας και τουριστικού ενδιαφέροντος με τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, επηρεάζει θεμελιωδώς όλους τους άξονες ανάπτυξης της Κρήτης

Διασυνδεσιμότητα οδικών αξόνων: 
• Το οδικό δίκτυο της Κρήτης πάσχει παρουσιάζοντας περιορισμένες δυνατότητες διατροπικών μεταφορών. Ο ΒΟΑΚ, ως εθνικός δρόμος ή αυτοκινητόδρομος, δεν καταλήγει σε 

καμία πύλη εισόδου της Περιφέρειας, κάτι που αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του έργου αναβάθμισής του. 
• Επιπλέον, στερείται σύγχρονων κόμβων σύνδεσης με κάθετους άξονες που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν από την χωρική 

διασπορά οικιστικών συγκεντρώσεων, σημειακών τουριστικών αναπτύξεων και παραγωγικών ζωνών του πρωτογενή τομέα. 
• Απαιτείται βελτίωση και ενίσχυση της περιφερειακής προσβασιμότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων μεταξύ τους και µε τις υποδομές ∆Ε∆-Μ. 
• Η μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης από το χωρικό σύστημα του Νοτίου τμήματος της Κρήτης προς τον Βόρειο Άξονα αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των κάθετων 

αξόνων, ενώ ακόμη πιο πιεστική είναι η ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης της πρόσβασης και των συνθήκων ασφαλείας του ΒΟΑΚ. 
• Το κύριο βάρος των μεταφορών έχουν οι υπεραστικές συγκοινωνίες που εκτελούν τα ΚΤΕΛ, τα οποία επιλέγουν τόσο ο πληθυσμός του νησιού, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, 

όσο και πολλοί από τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί.

• Υποδομή οδικών μεταφορών υψηλής οικονομικό-κοινωνικής σημασίας για το νησί καθώς συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ενοποίηση του γεωγραφικού χώρου της 
Μεγαλονήσου καθώς και στην οικονομική, εμπορική και, κυρίως, τουριστική ανάπτυξη της Βόρειας Κρήτης. 

• Ο ΒΟΑΚ  εκτείνεται από το Καστέλι Κισάμου μέχρι τη Σητεία έχοντας συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 300 χλμ.

Η Κρήτη διαθέτει εκτεταμένο οδικό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο του νησιού. Κατά μήκος της Βόρειας ακτής αναπτύσσεται ο 
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) ενώ στη Νότια πλευρά, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι κεντρικοί άξονες, υφίστανται επαρχιακοί 
δρόμοι που ενώνουν τα χωριά και τις πόλεις μεταξύ τους. Η διασύνδεση του Βόρειου και Νότιου οδικού δικτύου της Κρήτης γίνεται
μέσω Εθνικών και επαρχιακών οδών. 

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδικό Δίκτυο

ΒΟΑΚ

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco
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Η Κρήτη διαθέτει δύο κύριους λιμένες που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου στο νησί, του Ηρακλείου και της Σούδας στα Χανιά. 
Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες

Λιμένας Ηρακλείου Λιμένας Σούδας Χανίων Δευτερεύοντες Λιμένες

Υφιστάμενη 
Κατάσταση

• Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος
(Εθνική Στρατηγική Λιμένων)

• Εντάσσεται στο Κεντρικό Δίκτυο ΔΕΔ-Μ (2013) 
• Λιμένας πολλαπλών χρήσεων: 

ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, εμπορικό τμήμα, χώροι 
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, 
ναυταθλητικές δραστηριότητες, χώροι 
περιπάτου και ψυχαγωγίας. 

• Δυνατότητα εξυπηρέτησης πάνω από 10.000 
επιβάτες ημερησίως

• 2019: 2.927 πλοία & 204 κρουαζιερόπλοια με 
τη διακίνηση επιβατών να ανήλθε στα 1,7 εκατ. 

• Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος 
(Εθνική Στρατηγική Λιμένων)

• Εντάσσεται στο Εκτεταμένο Δίκτυο ΔΕΔ-Μ
• Λιμένας πολλαπλών χρήσεων: 

ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, εμπορικό τμήμα, 
χώροι ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

• 2019: Σημαντική αύξηση στις αφίξεις 
κρουαζιερόπλοιων, σχεδόν 70% σε σχέση με 
το 2018 ενώ οι αποβιβασθέντες επισκέπτες 
στη Σούδα ήταν ~425 χιλ. 

• Δρομολογείται η κατασκευή σύγχρονου 
σταθμού επιβατών

• Πλήθος δευτερευόντων λιμένων σε βόρειες 
και νότιες ακτές.

• Παρατηρείται αύξηση του αριθμού επιβατών 
που διακινούνται (11%-12% επι του 
συνόλου), κυρίως σε ΠΕ Χανίων (λιμένες Αγ. 
Ρούμελης και Χώρας Σφακίων)

• Λιμένες Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Σητείας:  
δυνατότητα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων

• Λιμάνι Ρεθύμνου: έχει και εμπορική χρήση με 
φορτοεκφορτώσεις κάθε είδους .

Προσβασιμότητα

• Βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης
• Αστικά λεωφορεία
• ΚΤΕΛ
• Ταξί
• Στερείται σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ - μόνο μέσω 

οδών αστικής διέλευσης

• Βρίσκεται ~7 χλμ από το κέντρο των Χανίων
• Αστικά λεωφορεία
• ΚΤΕΛ
• Ταξί
• Στερείται σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ - μόνο μέσω 

οδών αστικής διέλευσης

• Δύσκολη προσβασιμότητα στους Λιμένες της 
Νότιας Κρήτης λόγω κακής ποιότητας οδικών 
αξόνων κάθετης διασύνδεσης με τη Βόρεια 
πλευρά, με εξαίρεση εκείνον της Ιεράπετρας

• Καλή πρόσβαση σε Λιμένες Ρεθύμνου & Αγ. 
Νικολάου

• Δύσκολη πρόσβαση στο λιμένα Σητείας λόγω 
κακής σύνδεσης με ΒΟΑΚ

Συνδεσιμότητα

• Συνδέεται καθημερινά με τον Πειραιά με 2 
ακτοπλοϊκά βραδινά δρομολόγια που 
εκτελούνται περίπου την ίδια ώρα. 

• Το καλοκαίρι λειτουργεί επίσης ημερήσιο 
δρομολόγιο σύνδεσης με το Λιμάνι Πειραιά

• Παράλληλα συνδέεται με τα Δωδεκάνησα 
ολόκληρο το χρόνο, ενώ τους θερινούς μήνες 
υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια προς πολλά 
νησιά των Κυκλάδων, με ταχύπλοα επιβατικά 
ή/και οχηματαγωγά.

• Το λιμάνι των Χανίων έχει ακτοπλοϊκή 
σύνδεση μόνο με το λιμάνι Πειραιά. 

• Συνδέεται καθημερινά με 2 ακτοπλοϊκά 
βραδινά δρομολόγια που εκτελούνται 
περίπου την ίδια ώρα. 

• Το καλοκαίρι λειτουργεί επίσης ημερήσιο 
δρομολόγιο σύνδεσης με το Λιμάνι Πειραιά.

• Κισσάμου: σύνδεση με Κύθηρα-Αντικύθηρα
• Σητεία: δρομολόγια προς Ηράκλειο, 

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα & Πειραιά
• Αγ. Νικολάου: δρομολόγια προς όλα τα 

χωριουδάκια του Δήμου
• Λιμάνια Νοτιοδυτικής Κρήτης (Αγία Γαλήνη, 

Σούγια, Λουτρό, Σφακιά, Ρούμελη, 
Παλαιόχωρα): 
Σύνδεση μεταξύ τους και με Γαύδο

• Ιεράπετρα: Σύνδεση με Γαϊδουρονήσι (Χρυσή)

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco
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Ανάλυση προσβασιμότητας/ συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λοιποί λιμένες & μαρίνες

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ.

1. Ρέθυμνο (500 θέσεις)
2. Ηράκλειο (416 θέσεις)
3. Μάλια (300 θέσεις)
4. Αγ. Νικόλαος (253 θέσεις) 
5. Κίσσαμος (180 θέσεις)
6. Παλαιοχώρα (140 θέσεις)
7. Αγία Γαλήνη (112 θέσεις)
8. Γούβες (72 θέσεις)
9. Σούγια
10.Λουτρό
11.Ιεράπετρα 
12.Σητεία 

7

10

1 2 8
3

4

11

12

5

9
6

Λοιποί λιμένες & μαρίνες

Στην Κρήτη καταγράφονται 8 μαρίνες με 1.973 θέσεις ελλιμενισμού. Επίσης, έχουν χωροθετηθεί 6 Καταφύγια ή αγκυροβόλια 
τουριστικών σκαφών (1 Ηράκλειο, 2 Χανιά, 1 Ρέθυμνο, 2 Λασίθι) με 356 θέσεις ελλιμενισμού. Στον χάρτη που ακολουθεί απεικονίζονται 
οι δευτερεύοντες λιμένες και οι μαρίνες στην Περιφέρεια Κρήτης.



10

Τόσο ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», όσο και ο Διεθνής Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» 
αποτελούν αερολιμένες διεθνών συγκοινωνιών ενώ ο Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» έχει δευτερεύοντα ρόλο 
αλλά υψηλή στρατηγική σημασία για την Ανατολική Κρήτη.

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αερολιμένες

Ηρακλείου Χανίων Σητείας

Υφιστάμενη 
Κατάσταση

• 2ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα (σε κίνηση 
επιβατών και εμπορευμάτων)

• 1ο αεροδρόμιο στην Ελλάδα σε πτήσεις charters
• Διαθέτει επιβατικό σταθμό & θέσεις στάθμευσης για 25 

αεροσκάφη.
• Ως μια από τις κύριες πύλες εισόδου/εξόδου τουριστών 

στη χώρα έχει εξαντλήσει την φέρουσα ικανότητά του και 
θεωρείται κορεσμένο. Λόγω αυτού, έχει ξεκινήσει η 
υλοποίηση του έργου κατασκευής του νέου Διεθνούς 
Αερολιμένα Ηρακλείου στην περιοχή Καστελιού από την 
ΤΕΡΝΑ, η οποία θα μετέχει στο σχήμα της εταιρείας στην 
οποία θα παραχωρηθεί η λειτουργία και εκμετάλλευση 
του νέου αεροδρομίου.

• Σταθερά ο 7ος σημαντικότερος αερολιμένας 
της χώρας τα τελευταία χρόνια.

• 2016: συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και 
ανάπτυξη παραχωρήθηκε στην Fraport

• 2016: νεόδμητη ανατολική πτέρυγα του 
αεροσταθμού από το Ελληνικό Δημόσιο

• 2018: ολοκλήρωση βελτιωτικών παρεμβάσεων 
της Fraport

• 2019: ~19 χιλ. πτήσεις, με το 70% να αποτελεί 
διεθνείς πτήσεις, και σχεδόν 3 εκατ. επιβάτες 
χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο, με περίπου 
το 1,2 εκατ. εξ αυτών να συνιστούν διεθνείς 
αεροπορικές αφίξεις.

• Μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο αλλά υψηλής 
στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της 
Ανατολικής Κρήτης, ιδιαίτερα αν συνδεθεί με 
τον αναβαθμισμένο ΒΟΑΚ.

• Έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει 
αεροπλάνα μικρού και μεσαίου μεγέθους, 
πτήσεις charter και ιδιωτικά αεροσκάφη.

• Τον Ιανουάριο 2016 εγκαινιάστηκε νέος 
αεροσταθμός ο οποίος περιλαμβάνει 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και διαμόρφωση 
νέου περιβάλλοντα χώρο.

Προσβασιμότητα

• Βρίσκεται 4 χλμ. από το κέντρο της πόλης 
• Αστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, Ταξί
• Στερείται σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ –

μόνο μέσω οδών αστικής διέλευσης

• Βρίσκεται περίπου 15 χλμ. ανατολικά της 
πόλης των Χανίων

• Αστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, Ταξί
• Στερείται σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ –

μόνο μέσω οδών αστικής διέλευσης

• Βρίσκεται 1 χλμ από την πόλη 
• Το αεροδρόμιο δεν συνδέεται με κάποιο 

τακτικό ή έκτακτο δρομολόγιο με την πόλη της 
Σητείας. Ο κεντρικός σταθμός των ΚΤΕΛ, που 
συνδέει τη Σητεία με την υπόλοιπη Κρήτη, 
βρίσκεται σε απόσταση 5,5 χιλιομέτρων από 
το αεροδρόμιο.

• Στερείται σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ –
μόνο μέσω οδών αστικής διέλευσης

Συνδεσιμότητα

• Συνδέεται με πολλές καθημερινές πτήσεις με την Αθήνα
και με άλλες πόλεις της Ελλάδος. 

• Κατά τους θερινούς μήνες πάνω από 40 αεροπορικές 
εταιρείες χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο και παρέχουν 
σύνδεση σε πάνω από 40 χώρες.

• Συνδέεται με Αθήνα & άλλες πόλεις της 
Ελλάδας

• Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί κατά τους 
θερινούς μήνες πάνω από 30 αεροπορικές 
εταιρείες και συνδέεται με πάνω από 24 
χώρες με βασικότερες το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις Σκανδιναβικές χώρες.

• Συνδέει την πόλη της Σητείας με Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Δωδεκάνησα 
(Ρόδο) ενώ την θερινή περίοδο δέχεται 
πτήσεις charter.

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco
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Μεγάλα Έργα Π/Υ 
Γ’ ΚΠΣ 2000-2006

Π/Υ
ΕΣΠΑ 2007-2013

Π/Υ
Σύνολο Σχόλια

Κατασκευή & βελτίωση οδικών τμημάτων στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Σητεία) € 108.104.299 €89.180.709 €197.285.008 Ολοκληρωμένο

Επέκταση αεροσταθμού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό 
Αερολιμένα Χανίων  «Ι. Δασκαλογιάννης» - €47.517.008,15 €47.517.008,15 Ολοκληρωμένο

Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα- Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-
Μεσσαρά στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης €52.031.276 €112.890.354 €164.921.629 Ημιτελές/ ολοκλήρωση κατά την ΠΠ 2014-2020

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020: Ενταγμένα Έργα Π/Υ Σύνολο Σχόλια

Αναβάθμιση του οδικού τμήματος Γούρνες - Χερσόνησος (μήκους ~9,2 χλμ.) του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 
(Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ηρακλείου (MIS 5000278) €79.371.027,30

Ολοκληρώθηκε. Το νέο τμήμα Γούρνες-Χερσόνησος το οποίο παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον 
Απρίλιο του 2019 είναι το μοναδικό τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. που πληροί υψηλές προδιαγραφές 
κλειστού αυτοκινητοδρόμου, και το όριο ταχύτητας καθορίζεται στα 110χλμ/ώρα.

Κατασκευή οδικού τμήματος σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με τη πόλη των Χανίων (MIS 5000393) €8.165.104,18 Αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών 
του ΒΟΑΚ με τη πόλη των Χανίων, συνολικού μήκους 2.403,92m. Ολοκλήρωση: 2020

ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020: Ενταγμένα Έργα Π/Υ Σύνολο

Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του Οδικού Άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, Τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, Από Χ.Θ. 4+870 έως 
Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου) €13.580.000,00

Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού «Ρέθυμνο – Αγ.Γαλήνη – Τμήμα : Αρμένοι – Παλέ €17.381.056,59 

Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος €7.625.958,10 

Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη - Χρυσοσκαλίτσα €8.670.697,20 

Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας του οδικού άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, τμήμα Αλάγνι-Μάρθα, Α/Κ Κουνάβων €6.622.800,00 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ΚΠΣ και ΕΣΠΑ έχει χρηματοδοτηθεί πλήθος έργων με στόχο την συμπλήρωση και αναβάθμιση του οδικού 
δικτύου. Έχουν υλοποιηθεί έργα για τη βελτίωση πρόσβασης και των συνθηκών ασφάλειας στις πύλες εισόδου/εξόδου της Κρήτης, την
επέκταση ή ανακατασκευή λιμενικών υποδομών και τη βελτίωση των δύο κύριων αεροδρομίων του νησιού. Ενδεικτικά έργα του οδικού 
δικτύου αναφέρονται παρακάτω.

Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας 

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco
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• Νέος Διεθνής Αερολιμένας Καστελλίου: Στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 μπήκε ο θεμέλιος λίθος του νέου αεροδρομίου της Κρήτης, που αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση των 
τουριστικών ροών αλλά και στην τοπική αναβάθμιση μέσω της υλοποίησης έργων και νέων οδών σύνδεσης με το υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο.

• Το νέο αεροδρόμιο θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενός σύγχρονου διεθνούς αεροδρομίου ενώ περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις επί του ΒΟΑΚ για 
κατασκευή νέου Α/Κ Χερσονήσου, οδό σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ 2 κλάδων με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, αποκατάστασης υφιστάμενης Ε.Ο. Χερσόνησος – Καστέλι, 
οδό σύνδεσης Αεροδρομίου με την Οδό Αρκαλοχωρίου- Βιάννος συνδέοντας το αεροδρόμιο με τον ΝΟΑΚ.

• Παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου Αερολιμένα, απαιτείται ολοκληρωτική ανακαίνιση του υφιστάμενου αεροδρομίου του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», προκειμένου να 
αυξηθεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης επιβατών του δεύτερου σε αφίξεις αερολιμένα της χώρας και να βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες.

• Απαιτείται η βελτίωση της αεροπορικής πρόσβασης, με αύξηση της χρονοθυρίδας μέσω της εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στο Αεροδρόμιο Χανίων

• Ηράκλειο: Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την πρόθεση του Ταμείου να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την 
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού με σκοπό την επιπλέον λειτουργία και ανάπτυξη ώστε να αποτελέσει σημαντικό κόμβο μεταφορών και logistics. 

• Σούδα: προωθείται η υλοποίηση ενός σύγχρονου επιβατικού σταθμού συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ., ο οποίος θα εξυπηρετεί τους επιβάτες της ακτοπλοΐας και της  κρουαζιέρας, 
ενώ θα στεγάζει και υπηρεσίες (Λιμενική Αστυνομία, τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου κ.ά.). Ο προϋπολογισμός του έργου που έχει συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα του 
Υπουργείου Υποδομών φθάνει τα €5 εκατ., ενώ η χρηματοδότησή του είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
λιμένα Σούδας και ορίζει την οργάνωση κίνησης και δραστηριοτήτων σε αυτό το τμήμα της προβλήτας. 

• Κολυμπάρι: Επέκταση & βελτίωση του λιμανιού στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά, με συνολική δαπάνη €5,7 εκατ.. Το έργο περιλαμβάνει επέκταση κατά 100 μέτρα του 
προσήνεμου μόλου, την πόντιση τριών νέων κρηπιδωμάτων για την ασφάλεια της λιμενικής υποδομής και αρχιτεκτονική διαμόρφωση των χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων.

• Υδατοδρόμια: Σε στάδιο αδειοδότησης βρίσκονται τα Υδατοδρόμια Ιεράπετρας και Ρεθύμνου σύμφωνα με τα αντίστοιχα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

• Κυριότερο και θεμελιώδες έργο για την Κρήτη είναι η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με ανισόπεδους κόμβους σε όλο το μήκος του, και παράλληλες επενδύσεις για την σύνδεσή του με πύλες
εισόδου/εξόδου (Λιμένες και Αερολιμένες Χανίων, Ηρακλείου και Σητείας) του νησιού καθώς και με κάθετους οδικούς άξονες που θα βελτιώσουν την περιφερειακή και χωρική προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα. Οι μέχρι 
σήμερα παρεμβάσεις είχαν σημειακό χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει ανομοιόμορφα χαρακτηριστικά και πολλά επικίνδυνα σημεία, ενώ η πρόσβαση σε αυτόν, κατά το πλείστον, είναι ανεξέλεγκτη. Ο νέος 
κλειστός αυτοκινητόδρομος θα έχει ενιαία χαρακτηριστικά με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ, και θα περιλαμβάνει φωτισμό στις περιοχές των κόμβων, στηθαία ασφαλείας, ανισόπεδους κόμβους, γέφυρες και σήραγγες, 
προωθώντας την διατροπικότητα και διασυνδεσιμότητα σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο αποτελείται από επιμέρους υποέργα και χρηματοδοτικό πακέτο διαφοροποιημένων πηγών.

• Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014 – 2025 (επικαιροποίηση 2019) δίνεται προτεραιότητα στην ανάγκη αναβάθμισης του ΝΟΑΚ Τυμπάκι-Ιεράπετρα και των Κάθετων Αξόνων Ηράκλειο 
– Άγιοι Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα, σε συμφωνία με την επιδίωξη του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης για διάχυση και δημιουργία 
νέου άξονα ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, από Ρέθυμνο - Τυμπάκι - Μοίρες - Αγ. Δέκα και από Ηράκλειο - Μοίρες - Αγ. Δέκα προς Ιεράπετρα- Παχιά Άμμο. 

Αναπτυξιακά έργα των υποδομών πρόσβασης έρχονται να ενισχύσουν το προφίλ και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και να  στηρίξουν 
την αναπτυξιακή της πορεία και τις αυξημένες απαιτήσεις του τουρισμού. Οι επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών συμβάλλουν στην 
λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών αλλά απαιτείται συντονισμός και ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός ώστε να επιτευχθούν οι 
συμπληρωματικότητες που θα ενισχύσουν τους δύο ισχυρούς τομείς της τοπικής οικονομίας, τον τουρισμό και την αγροδιατροφή.

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Οδικοί Άξονες

Λιμένες

Αερολιμένες

Πηγές: Έρευνα Deloitte - Remaco
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Το Ηράκλειο και τα Χανιά αποτελούν τις δύο κύριες πύλες εισόδου και εξόδου της Κρήτης, πρωτεύοντες εθνικούς πόλους 
διαπεριφερειακής ακτινοβολίας -σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, αερολιμενικές και λιμενικές πύλες διεθνούς ενδιαφέροντος και κόμβους μεταφοράς εθνικής, 
περιφερειακής και διαπεριφερειακής σημασίας.

Ανάλυση πόλεων και περιοχών που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Νομός Ηράκλειο (4η μεγαλύτερη πόλη της χώρας) Χανιά

Πληθυσμός

• Πόλη: 140.730 κάτοικοι (απογραφή 2011)
• Μετά Καλλικράτη (ένωση με Νέα Αλικαρνασσό): ~154.000 κάτοικοι
• Δήμος: 173.993 κάτοικοι
• Πολεοδομικό Συγκρότημα: 

Δήμος Ηρακλείου + Δήμος Μαλεβιζίου + μικρότεροι οικισμοί 

• Πόλη: 53.910 κάτοικοι (απογραφή 2011)
• Δήμος: 108.642 κάτοικοι
• Αποτελείται από 7 δημοτικές ενότητες: Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, 

Κεραμιών, Νέας Κυδωνιάς, Θερίσου, Σούδας & Χανίων 

Δημογραφικά

• Άνδρες 49,8% - Γυναίκες 50,2%
• 20-60 ετών: 58,3%
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 20%
• Οικονομικά ενεργός πληθυσμός: 46%
• Απασχόληση σε Εμπόριο, Μεταφορές, Φιλοξενία & Εστίαση: 40%
• Απασχόληση σε Φιλοξενία-Εστίαση: 12%

• Άνδρες 50,1% - Γυναίκες 49,9%
• 20-60 ετών: 55,6%
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 19%
• Οικονομικά ενεργός πληθυσμός: 46%
• Απασχόληση σε Εμπόριο, Μεταφορές, Φιλοξενία & Εστίαση: 37%
• Απασχόληση σε Φιλοξενία-Εστίαση: 14%

Προσβασιμότητα/ 
Συνδεσιμότητα

• Αστική μετακίνηση: αστικά λεωφορεία εξυπηρετούν όλη την πόλη του 
Ηρακλείου –αεροδρόμιο & λιμάνι - μαζί με το Γάζι και τη Νέα 
Αλικαρνασσό, καθώς και λίγα κοντινά χωριά 

• Έχοντας στρατηγική γεωγραφική θέση σχεδόν στο κέντρο του βόρειου 
άξονα της Κρήτης συνδέεται με όλα τα σημαντικά αστικά κέντρα του 
νησιού μέσω τακτικών δρομολογίων ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου και 
κατ’ επέκταση το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου, απέχοντας από την πόλη 
των Χανίων περίπου 142 χλμ και 2,5 ώρες. 

• Τον χειμώνα υπάρχει ακτοπλοϊκό δρομολογίων από Πειραιά προς 
Ηράκλειο που έχει ως πρώτο σταθμό τα Χανιά, συνδέοντας και δια 
θαλάσσης τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού.

• Αστική μετακίνηση: αστικά λεωφορεία εξυπηρετούν όλη την πόλη των 
Χανίων, το λιμάνι καθώς και γειτονικές περιοχές

• Τοποθετημένη στο δυτικό άκρο της Κρήτης απέχει σημαντικά από 
αστικά κέντρα που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νησιού

• Η συνδεσιμότητα της πόλης με ολόκληρη την Κρήτη είναι απρόσκοπτη 
και εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση 
από το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου. 

• Επίσης, το ΚΤΕΛ συνδέει την πόλη με το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι 
καθώς και με σημαντικούς προορισμούς στο Νομό Χανίων

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός), Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Χανίων
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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• Η Κρήτη διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους για την ανάπτυξη πολλών μορφών ΑΠΕ, με την τελευταία 
15ετία να έχουν αναπτυχθεί φωτοβολταϊκά/ αιολικά πάρκα καθώς και μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός.

• Επίσης, διαθέτει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό με υψηλές μέσες ταχύτητες ανέμου, ειδικά στη Ανατολική 
και ΝΑ πλευρά του νησιού. 

• Ως αποτέλεσμα, πάνω από το 55% των αιολικών πάρκων της χώρας εντοπίζεται στην Κρήτη, με αυτά να 
αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ΑΠΕ στον νησί. 

Αναπτύσσονται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (θυγατρική της ΔΕΗ), ιδιωτικές εταιρείες (IWECO, ENERCON, ΤΕΡΝΑ, ENEL GREEN Power κ.α.) και οργανισμούς τοπικής ανάπτυξης

Στον τομέα της ενέργειας, η Κρήτη παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο καθόσον η ηλεκτροδότηση του νησιού γίνεται κατά
κύριο λόγο από 3 αυτόνομους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΘΗΣ) καύσης πετρελαίου που λειτουργεί η ΔΕΗ, ως ο μοναδικός 
παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΘΗΣ στο νησί.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης, υφιστάμενη κατάσταση

Πηγές: Ενεργειακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης (ΕΜΠ, 2016), Εθνικός Ενεργειακός Τομέας (ΙΕΝΕ, 2019), ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Αναθεώρηση ΠΧΠΠ Κρήτης (2017), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-open data, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Γεωγραφίας: Χαρτογράφηση των Φ/Β Πάρκων στην Κρήτη (2016)

Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΘΗΣ) 

ΘΗΣ 
Ξυλοκαμάρας Χανιά

ΘΗΣ 
Λινοπεράματα

ΘΗΣ 
Αθερινόλακκος

• 7 μηχανές
• Ντίζελ
• Ισχύς: 345,3 MW

• 15 μηχανές
• Μαζούτ χαμ.θείου/ Ντίζελ
• Ισχύς: 279,1 MW

• 15 μηχανές
• Μαζούτ χαμηλού θείου
• Ισχύς: 195,2 MW

Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς: 819,6 MW

Υποδομές Ενέργειας & Ηλεκτροδότησης

Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας

Αιολικά Πάρκα (ΑΠ)* ΜΥΗΣ Αλμυρού Χανίων ΦΒ Αθερινόλακκος ΔΕΗ ΦΒ Σταθμοί 
(100 MW)

• Τέλη 2003: 11 ΑΠ
• Αρχές 2017: 48 ΑΠ
• Ισχύς: 227,6 ΜW

• Ισχύς: 1,25 GWh
• Αποφυγή εκπομπών CO2: 

1.250 tn ετησίως

• 6 Σταθμοί
• Ισχύς: 0,48 MW

• 1.326 Σταθμοί
Ισχύος < 1 MW

• 2 Σταθμοί Ισχύος > 1 MW
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• Η ζήτηση ενέργειας στο νησί παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα με αιχμή την τουριστική περίοδο, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αύξηση των τουριστικών ροών κατά την τελευταία πενταετία συντείνουν στις 
ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. Στα τέλη του 2019 η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια υπολογιζόταν στα 630 MW, ενώ μέχρι το τέλος του 2020 προβλεπόταν να ξεπεράσει τα 700 MW, κάτι που μπορεί να 
μην επαληθεύτηκε λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) και της μείωσης της τουριστικής κίνησης αλλά που δείχνει τη δυναμική που υπάρχει σχετικά με την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί προέρχεται από τον τριτογενή τομέα. Η ανάγκη κάλυψης της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης, η οποία επιτυγχάνεται οριακά κατά 
τους θερινούς μήνες, τίθεται ταυτόχρονα με την στρατηγική προτεραιότητα ενεργειακής αναβάθμισης του νησιού μέσω της διασύνδεσης της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, την προώθηση όλων των μορφών ΑΠΕ για την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού και την εισαγωγή της χρήσης του φυσικού αερίου στο ενεργειακό της ισοζύγιο, με στόχο τον περιορισμό 
των εκπομπών CO2, στις οποίες πρωταγωνιστεί ο τριτογενής τομέας (πάνω από 60% των ρύπων).

Κύρια Χαρακτηριστικά

• Δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, 
παρουσιάζοντας χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας τροφοδότησης

• Βασίζεται σε μονάδες ΘΗΣ παλαιάς τεχνολογίας –εκτός του 
Λασιθίου (2009)- και χαμηλού βαθμού απόδοσης, με καύσιμο 
μαζούτ και diesel, παρουσιάζοντας μεγάλη εξάρτηση από το 
πετρέλαιο γεγονός το οποίο συμβάλλει:
− στο πολύ υψηλό μεταβλητό λειτουργικό κόστος παραγωγής, 

το οποίο αντανακλάται σε σημαντικότητα επιβάρυνση των 
καταναλωτών για κάλυψη των ΥΚΩ (περισσότερα από €300 
εκατ. ετησίως)

− στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω υψηλών 
εκπομπών CO2 αλλά και στην αστική όχληση καθώς οι ΘΗΣ 
βρίσκονται εντός οικισμών

• Εμφανίζει χαμηλό συντελεστή φορτίου λόγω έλλειψης μεγάλης 
βιομηχανικής δραστηριότητας, γεγονός που οδηγεί σε 
καταπόνηση των παραγωγικών μονάδων

• Παρουσιάζει έντονες εποχιακές διακυμάνσεις και ραγδαία 
αύξηση της ζήτησης λόγω του τουρισμού

• Παρουσιάζει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ετήσιας αύξησης της 
ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος

• Διαθέτει εξαιρετικό δυναμικό ΑΠΕ

• Περιορισμός εξάρτησης από το πετρέλαιο
• Διασύνδεση Κρήτης με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ και επέκταση της διείσδυσης τους στο μίγμα 

ηλεκτροπαραγωγής του νησιού, το οποίο βρίσκεται ήδη σε 
ικανοποιητικά επίπεδα, αφού το 2013 ανερχόταν σε περίπου 
23%, κυρίως λόγω των αιολικών πάρκων.

• Μείωση εκπομπών CO2
• Διαφοροποίηση ενεργειακών εισαγωγών μέσω ανάπτυξης 

δικτύου φυσικού αερίου (Αγωγός East MED)
• Ασφάλεια εφοδιασμού & βελτίωση αξιοπιστίας τροφοδότησης
• Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο από την πλευρά 

της παραγωγής όσο της κατανάλωση (εξοικονόμηση ενέργειας 
μέσω βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης), με έμφαση σε 
δημόσια κτίρια, νοικοκυριά και ξενοδοχειακές μονάδες

• Μείωση κόστους παραγωγής και επιβάρυνσης καταναλωτών

• Motor Oil: Επένδυση ύψους €100 εκατ. στον κόλπο της Σούδας 
για μια μονάδα συνδυασμένου κύκλου εγκατεστημένης ισχύος 
120 MW με υγραέριο (LPG). Άνοιξη 2019 υποβλήθηκε το 
αίτημα στη ΡΡΑΕ, η οποία χορήγησε την άδεια παραγωγής.

• Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας 50 MW εγγυημένης 
ισχύος 50 MW, στο Φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο (ΤΕΡΝΑ) 

• ΡΑΕ (03/2020): προσανατολίζεται να δημοπρατήσει 100 MW 
αιολικών και 100 MW φωτοβολταϊκών 

• Υπογραφή Σύμβασης Ελλάδας-Κίνας (11/2019) για τη 
χρηματοδότηση από Κινεζικής πλευράς της επένδυσης ύψους 
€250 εκατ. για κατασκευή ηλιοθερμικού εργοστασίου 
ηλεκτροπαραγωγής “MINOS” ισχύος 52 MW (Μεγαβάτ) στην 
περιοχή Αθερινόλακκου Σητείας.

• Πρόταση για ανάπτυξη πλωτών μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο (FSRU), από την 
Powerglobe στον Αθερινόλακκο

• Πρόταση της ΤΕΡΝΑ για μεταφορά στην Κρήτη από την Θήβα 
θερμικής μονάδας δυναμικότητας 150 Μ, πλωτή μονάδα 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, μονάδα επαναεριοποίησης και 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η Κρήτη χρειάζεται όλο και περισσότερη ενέργεια συνολικά και ηλεκτρική ενέργεια ειδικά για τις δραστηριότητες στις οποίες βασίζεται 
η οικονομία της (τουρισμός και  εμπόριο αναλογούν λίγο περισσότερο από το 1/3 της οικονομίας της ενώ ο πρωτογενής τομέας είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα συνεισφέροντας περίπου 8% στην τοπική οικονομία του νησιού σε όρους ΑΠΑ). 

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης, προκλήσεις και επενδύσεις

Πηγές: Ενεργειακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης, Εθνικός Ενεργειακός Τομέας (ΙΕΝΕ, 2019), ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Αναθεώρηση ΠΧΠΠ Κρήτης (2017), Αποκ. Δ/ση Κρήτης-open data, Παν/μιο Αιγαίου-Τμήμα Γεωγραφίας: Χαρ/ση των Φ/Β Πάρκων στην Κρήτη (2016), Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΔΜΗΕ

Κύριες Προκλήσεις / Προτεραιότητες Σημαντικές Σχεδιαζόμενες Επενδύσεις
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Το πιο κομβικό και εμβληματικό εγχείρημα για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης είναι η διασύνδεση του νησιού με το σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω καλωδίων που θα ξεκινούν από Πελοπόννησο και Αττική. Τα δύο αυτά έργα θα 
αναμορφώσουν το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης δομικά, επιχειρησιακά και λειτουργικά με πλήθος ωφελειών. 

Βασικές υποδομές | Ενέργεια & ηλεκτροδότηση, διασύνδεση με ηπειρωτικό σύστημα

Πηγές: Ενεργειακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Κρήτης (ΕΜΠ, 2016), Εθνικός Ενεργειακός Τομέας (ΙΕΝΕ, 2019), Αναθεώρηση ΠΧΠ Περιφέρειας Κρήτης (2017), Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 ΑΔΜΗΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (01/2019)

Ενεργειακός Σχεδιασμός

• Η υλοποίηση διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής θα οδηγήσει στο σταδιακό κλείσιμο των τριών ΘΗΣ, έχοντας θετικές επιπτώσεις στον αστικό ιστό. Ειδικότερα, ο ΘΗΣ Λιναπεράματα στο 
Ηράκλειο προβλέπεται να μετεγκατασταθεί στον Κορακιά όπου θα φτάνει το καλώδιο σύνδεσης από την Αττική (Πάχη Μεγάρων). Επιπλέον, ο θερμικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον Αθερινόλακκο προβλέπεται να 
αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά και, τέλος περιορίζεται αρχικά η λειτουργία του ΘΗΣ Χανίων και προβλέπεται η μελλοντικά κατάργηση και η δημιουργία εκεί του τρίτου Ενεργειακού Κόμβου. 

• Για την υποστήριξη της λειτουργίας των 3 Ενεργειακών Κόμβων και την εν γένει κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη 
χερσαία/ θαλάσσια ζώνη του Αθερινόλακκου και του Κορακιά. Τέλος, θα υλοποιούνται εγκαταστάσεις αξιοποίησης όλων των μορφών ΑΠΕ και θα στηρίζονται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργειακή Διασύνδεση της Κρήτης

Πελοπόννησος-Κρήτη:
• Φορέας Λειτουργίας: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
• Έργο Συγχρηαμτοδοτούμενο από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
• Π/Υ: €364,5 εκατ.(ΕΤΠΑ)
• Διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος 150 k V, ονομαστικής ικανότητας 2×200 MVA. 

Το Σεπτέμβριο έγινε η πόντιση του καλωδίου στον κόλπο του Κισσάμου και το έργο 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020. 

• Η διασύνδεση αναμένεται να καλύψει το 30%-40% της ζήτησης του νησιού
• Τεχνική κατηγορία: Εναέρια γραμμή, Υποβρύχια γραμμή, Υπόγεια Γραμμή, Υποσταθμός
Αττική-Κρήτη: 
• Φορέας Λειτουργίας: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
• Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
• Π/Υ: €995,0 εκατ.(ΕΤΠΑ)
• Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ονομαστικής ικανότητας 2×500 MW. Υπογραφή 

συμβάσεων τον 06/2020 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Προβλέπεται η πλήρης 
κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης και τους επιβαρυμένους θερινούς μήνες

• Τεχνική κατηγορία: Υποβρύχια γραμμή, Υπόγεια Γραμμή, Υποσταθμός

Περιγραφή

• Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ενεργειακού δικτύου της Κρήτης με 
σημαντικά οφέλη στον τουρισμό και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα.

• Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Κρήτη λόγω της σταδιακής 
μείωσης παραγωγής ενέργειας από ΘΗΣ.

• Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Κρήτης αφού οι εκπομπές CO2 
του νησιού θα μειωθούν κατά 500 χιλ. τόνους (-60%)

• Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
• Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές (έως €800 εκατ.. εκ 

των οποίων τα μισά αφορούν την Κρήτη).
• Πλήρης εκμετάλλευση Αιολικού, Ηλιακού και άλλου ΑΠΕ δυναμικού της 

Κρήτης, καθώς το υψηλό ποσοστό ΑΠΕ σε αυτόνομα συστήματα, τα καθιστά 
πιο ευάλωτα και πιο ασταθή.

• Μείωση της αναγκαιότητας διατήρησης Εφεδρικών Μονάδων.
• Μείωση των αερίων Θερμοκηπίου
• Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας

Ωφέλειες
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• Το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Κρήτης αποτελεί το 13ο από τα 14 ΥΔ της Χώρας έχει Κωδικό EL13, διαθέτει αξιόλογο υδατικό δυναμικό λόγω του 
μεγέθους της και των υψηλών ορεινών της όγκων, και αποτελείται από τρεις (3) λεκάνες απορροής: Ρεμάτων Βόρειου και Ρεμάτων Νότιου Τμήματος 
Χανίων-Ρεθύμνου-Ηρακλείου και Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης. 

• Περισσότερο ευνοημένη είναι η Δυτική Κρήτη όπου οι ετήσιες βροχοπτώσεις είναι υψηλότερες σε αντίθεση με την Ανατολική Κρήτη. Τόσο στο Νομό 
Χανίων όσο και στο Νομό Ηρακλείου υπάρχουν υψηλοί ορεινοί όγκοι που συγκεντρώνουν υψηλές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις αλλά μέρος των 
υδάτων καταλήγει υπογείως στη θάλασσα και δημιουργεί πηγές ή καταλήγει κοντά στις ακτές σαν πηγές με υφάλμυρο νερό. Ωστόσο, οι δεδομένες 
πιέσεις που δέχεται η Κρήτη κατά την θερινή περίοδο σε συνδυασμό με την εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα γλυκού νερού αλλά και τα 
προβλήματα ρύπανσης των υδατικών πόρων από κτηνοτροφικές, μεταποιητικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, καθιστούν μονόδρομο τη βιώσιμη 
διαχείριση υδατικών πόρων, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, μέτρα και παρεμβάσεις, που μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις 
και μοχλό ανάπτυξης για τον τουρισμό και την οικονομία του νησιού.

• Στο ΥΔ Κρήτης έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται σημαντικά υδραυλικά έργα για τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης όπως ταμιευτήρες 
νερού για ετήσια ή εποχιακή συγκέντρωση νερού, αντλιοστάσια για άντληση υπόγειων νερών από μεγάλα βάθη γεωτρήσεων και του υδροφόρου 
ορίζοντα, δεξαμενών αποθήκευσης και διανομής νερού και αγωγών μεταφοράς νερού σε μεγάλες αποστάσεις και δίκτυα διανομής και αρδεύσεων. Οι 
μεγαλύτερες ανάγκες νερού αφορούν την άρδευση, δεδομένης της βαρύτητας που έχει ο πρωτογενής τομέας στην οικονομία της Κρήτης, ενώ σχεδόν 
όλο το υπόλοιπο ποσοστό αφορά τις ανάγκες ύδρευσης νοικοκυριών, ξενοδοχειακών μονάδων και δευτερευόντως βιομηχανικών μονάδων. Με
δεδομένη την ολοκλήρωση της δημιουργίας των μεγάλων ταμιευτήρων σε Βαλσαμιώτη, Αποσελέμη, Ποταμών, Φανερωμένης, Ινίου, Μπραμιανών, 
Έλους του Δήμου Κισσάμου και Πλακιώτισσας, καθώς του λιμναίου υδατικού συστήματος Κουρνά, απαιτείται να προωθηθεί η κατασκευή των ήδη 
μελετημένων φραγμάτων Δίδυμου Ταυρωνίτη (Σεμπρωνιώτη- Ντεριανού) και Πλατύ Ποταμού, αλλά και όποιων άλλων συμπληρωματικών 
ταμιευτήρων απαιτηθεί, από το Διαχειριστικό Σχέδιο του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης με τα οποία αναμένεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς και η αποκατάσταση των ευαίσθητων τοπίων, όπου αυτό απαιτείται. 

• Παράλληλα, μία από τις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κρήτη είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των υδάτινων πόρων του 
νησιού. Ειδικότερα, αφορούν την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης καθώς σε πολλά σημεία είναι απαρχαιωμένο και απαιτείται ο περιορισμός 
απωλειών ύδατος από το δίκτυο, επιστρατεύοντας και την τεχνολογία με τηλεμετρία και τηλεέλεγχο διαρροών, καθώς και η κατασκευή νέων δικτύων 
και συστημάτων ύδρευσης. Επιπλέον, αφορούν τη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε μικρότερα χωρικά σύνολα για την ικανοποίηση της ζήτησης διάφορων τομέων (γεωργία, ύδρευση, 
βιομηχανία). 

• Κύριοι πάροχοι ύδρευσης/ αποχέτευσης και παροχής νερού για βιομηχανική χρήση είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), και για τις περιοχές που δεν καλύπτουν οι ΔΕΥΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ Βαθμού 
(Δήμοι). Τέλος, υπηρεσίες παροχής νερού για αγροτική χρήση παρέχονται από τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), τους ΟΤΑ Α’ 
Βαθμού και τον ΟΑΚ Α.Ε. 

Στην Κρήτη τόσο ο τουρισμός, όσο και η αγροτική οικονομία, που είναι οι δύο βασικοί κλάδοι του νησιού, έχουν μεγάλες απαιτήσεις όχι 
μόνο στην τομέα της ενέργειας, αλλά και του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη χάραξης νέων 
πρακτικών καλής διαχείρισης, με σκοπό να μειωθεί ο αντίκτυπος  των τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιβαλλοντική κληρονομιά 
και ταυτόχρονα να βελτιωθεί και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης

Πηγές: Υπουργείο Περιβάλλοντος (2017, 3η έκδοση), Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης (2017), ΟΑΚ Α.Ε..

Υδατικό Δυναμικό, Διαχείριση Υδάτων και Υποδομές Ύδρευσης

Ανάγκες νερού ανά χρήση στο ΥΔ Κρήτης

Λεκάνες Απορροής ΥΔ Κρήτης (3)
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Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων

• Φορείς και πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης εργάζονται με συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι το κλείσιμο της τρέχουσας ΠΠ επιδιώκεται η συμπλήρωση του ελλείμματος 
των δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας των οικολογικά ευαίσθητων και παράκτιων περιοχών της Κρήτης. Μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες της Περιφέρειας σε δίκτυα και ΕΕΛ 
οικισμών Γ’ Κατηγορίας, ενώ η μόνη εκκρεμότητα τέτοιων οικισμών που αφορούσε τον βιολογικό καθαρισμό Παλαιόχωρας εντάχθηκε το 2018 ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό της Περιφέρειας 
Κρήτης. Γενικά, η Κρήτη, ως προς το επίπεδο συμμόρφωσής της προς την Οδηγία, βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο.

• Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2014 είχαν κατασκευαστεί και λειτουργούσαν υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν σε οικισμούς-περιοχές που καλύπτουν ισοδύναμο 
πληθυσμό 604.823 ατόμων.

• Ωστόσο, ελλείμματα σε δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) παραμένουν σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές (Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία κτλ.) 
καθώς και σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι προσπάθειες να περιοριστούν αυτά τα ελλείμματα μέσω στοχευμένων προς ένταξη έργων.

• Ένας από τους καθημερινούς στόχους των παρόχων Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η κατασκευή και συντήρηση  των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων και του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία  τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου 
περιβάλλοντος. Μέχρι το 2014 στην Κρήτη λειτουργούσαν συνολικά 18 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. 

• Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας που έχει υιοθετήσει η χώρα σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό άνω των 
2.000 ισοδύναμων κατοίκων (Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 98/15/ΕΚ) μέχρι το 2023.

• Η ΔΕΥΑΗ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί πλήρες 
αποχετευτικό σύστημα για τη διαχείριση των 
λυμάτων και των όμβριων της πόλης, το οποίο 
περιλαμβάνει: 

• Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στο 
βιολογικό καθαρισμό της πόλης

• Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς όμβριων υδάτων 
στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Ηρακλείου

• Κεντρικός βιολογικός καθαρισμός επεξεργασίας 
λυμάτων & αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων 
λυμάτων από το βιολογικό καθαρισμό έως το σημείο 
της υποθαλάσσιας διάθεσής τους.

Ηράκλειο

• Όλοι οι διανοιγμένοι δρόμοι του Σχεδίου Πόλεως 
Χανίων, εκτός της περιοχής της Παλιάς Πόλης, 
αποχετεύονται με χωριστό σύγχρονο δίκτυο 
ακαθάρτων. 

• Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων (ΕΕΛ) 
βρίσκεται σε λειτουργία από το 1995 και έχει σήμερα 
δυναμικότητα 170.000 ισοδύναμων κατοίκων. 

• Επεξεργάζεται αστικά λύματα από τις δημοτικές 
ενότητες Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας, Θερίσου και 
Ακρωτηρίου, βοθρολύματα από περιοχές που δε 
διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και βιομηχανικά 
απόβλητα σύστασης ανάλογης με τα αστικά λύματα.

Χανιά

• Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Καρτερού και Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανού Κάμπου (βιολογικός καθαρισμός Δ. Χερσονήσου)
• Δίκτυα Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των παραλιακών οικισμών Κουτσουρά, Μακρύ 

Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας και Ανάληψης Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου
• Συλλογή μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Παλαιοκάστρου Σητείας
• Μελέτη Έργων Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Χώρας Σφακίων
• Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων της περιοχής «Μαράθι», Δ. Χανίων και του οικισμού Σούγιας
• Επέκταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Γαζίου Ηρακλείου
• Συμπληρωματικές μονάδες επεξεργασίας για την επέκταση της δυναμικότητας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 

οικισμού Καλυβών
• Διασύνδεση του βιολογικού καθαρισμού Καστελλίου με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του νέου Αεροδρομίου
• Μονάδες βιολογικών καθαρισμών σε Αστυράκι, Γωνιές και Μάραθος του Δ. Μαλεβιζίου, στον Κρούσωνα Δ. Μαλεβιζίου, στην 

Αγία Πελαγία Δ. Μαλεβιζίου

Ενδεικτικά Έργα (ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020)

Η άμεση διοχέτευση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στο περιβάλλον οδηγεί στην υποβάθμιση και καταστροφή του. Ένα από τα 
βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη, ιδιαίτερα εκτός αστικού ιστού, είναι η αποθήκευση αστικών λυμάτων σε σηπτικούς 
βόθρους, και αργότερα σε στεγανούς απορροφητικούς. Ο τρόπος αυτός εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης των υπογείων 
υδάτων, της παραλιακής ζώνης, της θάλασσας και αποτελεί παράγοντα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης.

Βασικές Υποδομές | Υποδομές συλλογής & επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων

Πηγές: Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου, Χανίων, Αγίου Νικολάου και Ρεθύμνου, ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, ΣΜΠΕ Κρήτης 2014-2020, www.espa.gr, 

Υποδομές αποχέτευσης και Διαχείριση Λυμάτων

Μεγάλα Αστικά και Περιφερειακά Έργα
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• Κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), η Περιφέρεια Κρήτης δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ ως προς την εκτροπή των 
Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) και την ανακύκλωση συσκευασιών, με εξαίρεση τον στόχο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (πλην της Γαύδου). Μάλιστα, δεν υλοποιήθηκε το 
κρισιμότερο στάδιο του ΠΕΣΔΑ (2006), δεδομένου ότι δεν κατασκευάστηκε η προβλεπόμενη κεντρική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης.

• Στις αρχές της τρέχουσας ΠΠ στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούσαν 9 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), από τους οποίους δεν είχε καταγραφεί κάποια διαρροή τα 
τελευταία χρόνια. Ο μοναδικός Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) βρίσκεται στο νησί της Γαύδου, ο οποίος εξυπηρετεί 98 κατοίκους. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες 
αντικατάστασής του με Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) προς τον ΧΥΤΑ Χανίων, καθώς και αποκατάστασης του χώρου.

• Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με την εισαγωγή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/98 (εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με το Νόμο 4042/2012) για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
επιβάλλει ουσιαστικές τροποποιήσεις ως προς την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης, τόσο των αστικού τύπου στερεών αποβλήτων, όσο και των ειδικών ρευμάτων 
αποβλήτων. Παράλληλα, περιβαλλοντικές, οικονομικές, τεχνολογικές και δημογραφικές εξελίξεις καθώς και οι αιρεσιμότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 επέβαλλαν την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

• Ο νέος ΠΕΣΔΑΚ που εφαρμόζεται, εγκρίθηκε το 2013 σύμφωνα με την οδηγία 2008/98, είναι συμβατός με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), περιλαμβάνει αρχές και 
κατευθύνσεις ως προς τα ΒΑΑ και τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας και επιδιώκει την κατασκευή μικρών και ήπιας τεχνολογίας αποκεντρωμένων μονάδων 
μηχανικής διαλογής, τη δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και ΣΜΑ ενώ στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης που έχουν τεθεί.

• Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑΚ τίθενται στόχοι διαχείρισης των αποβλήτων βάσει της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών 
προτείνονται υποδομές, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), (β) Δίκτυο Πράσινων Σημείων (Green Points), (γ) Μονάδες Μηχανικής Διαλογής και 
Επεξεργασίας, (ε) Μονάδες Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού καθώς και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

• Επίσης, προβλέπεται το σταδιακό κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Η υλοποίηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑΚ αποτελεί 
προτεραιότητα και χρηματοδοτείται σχεδόν στο σύνολο του από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταφορές-Περιβάλλον. Η συνεισφορά του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 περιορίζεται σε 
δράσεις μικρής κλίμακας που προωθούν την ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την ευαισθητοποίηση–ενημέρωση των πολιτών.

Η αναθεώρηση του «Περιφερειακού Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης» ολοκληρώθηκε και τυπικά με το ΦΕΚ 3196/Β/5-10-
2016 αφού είχε αρχικά εγκριθεί από το Π.Σ. Κρήτης. Ο νέος ΠΕΣΔΑΚ, στηρίζεται στις 4 ΠΕ, ενσωματώνει και αναβαθμίζει όλες τις 
υφιστάμενες δομές, με στρατηγική κατεύθυνση τη μείωση αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση του υπολείμματος 
προς τελική διάθεση, προκρίνοντας παράλληλα δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων

ΧΥΤΑ Αμαρίου

Υφιστάμενα Έργα Διαχείρισης

Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Αγ. Νικολάου

• 1 Μονάδα Μηχανικής 
Ανακύκλωσης & 
Κομποστοποίησης 
(Κορακιά)

• 1 ΧΥΤΥ
• 3 ΧΥΤΑ (Πελεκάνου, 

Σφακίων, Άρμενων)

• 2 ΧΥΤΑ 
(Ρεθύμνου, Αμαρίου)

• 3 σύγχρονοι ΧΥΤΑ 
(Χερσονήσου, Ν. 
Καζαντζάκη, Βιάννου)

• ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών
• Σταθμός Μεταφόρτωσης
• Κέντρο διαλογής & 

Ανάκτησης Υλικών

• 2 ΧΥΤΑ 
(Αγ. Νικολάου, Σητείας)

Ενδεικτικά Έργα

• 13 Πράσινα Σημεία σε 13 Δήμους της Κρήτης
• Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων) Αμαρίου
• Έργα επέκτασης του ΧΥΤΑ Αμαρίου και ΧΥΤΥ Αμαρίου
• Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης (ΜΕΑ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου
• Μονάδα Κομποστοποίησης στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων 
• Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης σε ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου

Νέα Σχεδιαζόμενα Έργα

• Επεξεργασία αποβλήτων σε Σητεία και Ιεράπετρα, Λασίθι (έργο προϋπολογισμού €11 εκατ. για δίκτυα αποχέτευσης 
και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και έργο συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 
λυμάτων προϋπολογισμού €5 εκατ.) και ΜΕΒΑ στην Ιεράπετρα (προϋπολογισμού €2,05 εκατ.)

• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Χερσονήσου Κρήτης (προϋπολογισμού €57,3 εκατ.)

Πηγές: ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, ΣΜΠΕ Κρήτης 2014-2020, Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης, σχετικές αποφάσεις και μελέτες, ΣΜΠΕ για αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης
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Η Κρήτη διαθέτει 8 νοσοκομεία, 17 Κέντρα υγείας, 12  Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) ως πρώτο σημείο επαφής στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας και 134 Περιφερειακά Ιατρεία. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της χώρας σε διαθεσιμότητα 
κλινών ανά κάτοικο αλλά παρουσιάζει πολύ χαμηλό ποσοστό την κατανομή του προσωπικού υγείας ανά Περιφέρεια.

Βασικές υποδομές| Τομέας υγείας

Πηγές: 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ Κρήτης) 

Γενικά Νοσοκομεία

• Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος»

• Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

• Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο- Πανάνειο

• Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως

• Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

• Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας

• Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

1

2

3

4

5

6

8

7

• Η Κρήτη καλύπτει κάθε είδους πρόβλημα υγείας εκτός από σπανιότατα νοσήματα. Τα Νοσοκομεία, καλύπτουν μέχρι και τις δευτεροβάθμιες ανάγκες φροντίδας υγείας, ενώ το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) καλύπτει και τις τριτοβάθμιες ανάγκες. Τέλος, στην Κρήτη εντοπίζονται περισσότερες από 15 ιδιωτικές κλινικές στις πόλεις του Ηρακλείου (9) και των Χανίων (9).

• Τα Κέντρα Υγείας προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης τους. Διακρίνονται σε Αστικά (3) και Επαρχίας (14).
• Οι ΤΟ.Μ.Υ. μαζί με τα Κέντρα Υγείας, τις μονάδες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και τα Περιφερειακά Ιατρεία συνιστούν ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας το οποίο στοχεύει να 

αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία. Το δίκτυο υγείας της Κρήτης, συμπληρώνεται από την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, μέσω του ΕΚΑΒ. 

15

Κέντρα Υγείας- Αστικά

• ΠΕΔΥ-ΜΥ Χανίων

• ΠΕΔΥ-ΜΥ Ρεθύμνου

• ΠΕΔΥ-ΜΥ Ηρακλείου

9

10

11

Κέντρα Υγείας- Επαρχιακά

• ΠΕ Χανίων (3): Βάμου, Κισσάμου, Κανδάνου

• ΠΕ Ρέθυμνου (4): Ανωγείων, Αγ. Φωτεινής, Σπηλίου, 
Περάματος

• ΠΕ Ηρακλείου (6): Αγ. Βαρβάρας, Αρκαλοχωρίου, 
Χάρακα, Άνω Βιάννου, Καστελλίου, Μοιρών

• ΠΕ Λασιθίου (1): Τζερμιάδου

12 

13

14

9

10
11

12

12

12
13

13 13
14

14

14

14

15

13

14

14
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Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιείται το 14,9% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Κάτι περισσότερο από τις μισές εξ αυτών 
εντοπίζονται στην ΠΕ Ηρακλείου, ενώ σχεδόν 1 στις 4 έχουν την έδρα τους στην ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνης. Λίγο λιγότερες από 1 στις 10 
εντοπίζονται στην ΠΕ Λασιθίου.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Τουριστικά γραφεία

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφέρεια, αριθμός επιχειρήσεων και % επί του 
συνόλου, 2019

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Κρήτης 
% επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις ενοικίασης τροχοφόρων (car and bikes) της χώρας 
αντιπροσωπεύοντας το 37,2% του συνόλου τους. Κάτι λιγότερο από τις μισές εξ αυτών εντοπίζονται στην ΠΕ Ηρακλείου ενώ σχεδόν 1
στις 4 έχουν την έδρα τους στην ΠΕ Χανίων. Περίπου 1 στις 5 εντοπίζονται στην ΠΕ Ρεθύμνου και λιγότερες από 1 στις 10 στην ΠΕ
Λασιθίου.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2019

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Κρήτης % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Κρήτης εντοπίζεται το 7,9% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage service 
activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην τρίτη θέση έπειτα από τις Περιφέρειες Αττικής (22,0%) και Κεντρικής 
Μακεδονίας (15,2%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 20,2%.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής

Πηγές: Eurostat

Κατανομή επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2017

Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής, δείκτης 
ανάπτυξης,  έτος βάσης 2013, τιμή βάσης=100, 2013-2017
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Σε όλους τους οικισμούς που καταγράφεται τουριστική κίνηση λειτουργούν 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο καταστήματα πώλησης τουριστικών ειδών 
(χάρτες, κάρτες, είδη ρουχισμού) και τοπικών προϊόντων (υφαντά, πήλινα, 
εδέσματα). Αναφέρονται ενδεικτικά οι βασικοί οικισμοί όπου παρέχονται 
τουριστικές εξυπηρετήσεις: 
• ΠΕ Ηρακλείου: Γούβες, Χερσόνησος, Μάλλια, Μοχός, Σταλίδα, Ζαρός, 

Μοίρες, Μυρτιά, Άνω Αρχάνες, Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Αμνισσός, Ροδιά, 
Φόδελε, Τσούτσουρας, Μάταλα, Καλοί Λιμένες, Λέντας, Άγιος Παύλος, 
Κόκκινος Πύργος, Άρβη, Άνω Βιάννος.

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

• ΠΕ Ρεθύμνου: Πάνορμο, Μπαλί, Αδελε, Ανώγεια, Αργυρούπολη, Σπήλι, 
Φραγκοκάστελο, Πλακιάς, Δαμνώνι, Αγία Γαλήνη.

• ΠΕ Χανίων: Μαράθι, Αγία Μαρίνα, Κολυμπάρι, Πλατανιάς, Καστέλι 
(Κισσάμου), Γεωργιούπολη, Καλύβες, Βρύσες, Σούγια, Κουρνά, Βάμο, 
Παλαιόχωρα, Σφακιά, Αγ. Ρούμελη.

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, Ελούντα, Σητεία, Ιεράπετρα, Κολυμπάρι,
Πλακιά, κ.λπ.)

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις πώλησης τουριστικών ειδών
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Δυτική Κρήτη
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Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών με charters στο Αεροδρόμιο Χανίων, σε χιλ., 
1999-2019

• Η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων όπως αποτυπώνεται στο σχετικό 
διάγραμμα αναδεικνύει τη συνεχόμενη αύξηση στην εισροή τουριστών 
στο αεροδρόμιο των Χανίων. 

• Οι αφίξεις κατά την τελευταία δεκαετία καταγράφουν αύξηση 92,6% 
ενώ στο σύνολο της περιόδου 1999-2019 έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί 
αγγίζοντας τις 1.142 χιλ.

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων καταγράφηκε το 2018. 

2019
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-7,6%
% Αγοράς %Δ 2018/2017 

+4,3%

+6,3%

+5,9%

+30,6%

+26,6%

+12,4%

• Το 2019 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των Βρετανών τουριστών καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά την 
πρώτη θέση επί των συνολικών αφίξεων. 

• Αντίθετα, σημαντική μείωση παρουσιάζεται στις αφίξεις των Σκανδιναβών, πλην Φινλανδών, ενώ τα στοιχεία 
δείχνουν μία ανησυχητικά μεγάλη μείωση των Ιταλών (2019:-58%/2018: -15%). 

• Σημαντική αύξηση παρουσίασαν το 2018 οι Πολωνοί και το 2019 οι Αυστριακοί (+34%). 
• Συνολικά, κατά την περίοδο 2010-2019 οι αφίξεις μη Σκανδιναβών αυξήθηκαν κατά 268%, με αποτέλεσμα τα 

δύο τελευταία χρόνια να συνιστούν την πλειοψηφία των αφίξεων. 

Οι κύριες αγορές τουρισμού για τη Δυτική Κρήτη είναι η Μ. Βρετανία (184 χιλ. επισκέπτες) και οι Σκανδιναβικές χώρες, καθώς όλες μαζί 
αντιπροσωπεύουν άνω του 60% των τουριστικών αφίξεων. 

Προφίλ επισκεπτών | Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών με charters σε Δυτική Κρήτη

Πηγές: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τουριστικό Προφίλ Αλλοδαπού Επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη (Τουριστικές Περίοδοι 2018 & 2019)
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Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών με charters στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σε χιλ., 
1999-2019

• Η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων όπως αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραμμα αναδεικνύει τη συνεχόμενη 
αύξηση στην εισροή τουριστών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. 

• Οι αφίξεις κατά την τελευταία δεκαετία καταγράφουν αύξηση 70,6% ενώ στο σύνολο της περιόδου 1999-
2019 έχουν αυξηθεί κατά 60% αγγίζοντας τις 3.292 χιλ. 

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων καταγράφηκε το 2018. 

2019
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Στην Αν. Κρήτη, οι κυριότερες αγορές τουρισμού είναι, πρωτίστως, η Γερμανία (~900 χιλ. επισκέπτες) και δευτερευόντως Μ. Βρετανία, 
Γαλλία, Ρωσία, καθώς αθροιστικά, συγκεντρώνουν το 60% των αφίξεων. Σταθερό μερίδιο συνεισφοράς φαίνεται να έχουν οι τουρίστες
από Ολλανδία, Ισραήλ και Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012-2019 οι Γερμανοί τουρίστες αυξήθηκαν κατά 115%, οι 
Βρετανοί και οι Γάλλοι παρουσιάζουν αυξομειώσεις, ενώ οι Ρώσοι εμφανίζουν πολύ έντονες αυξομειώσεις.

Προφίλ Επισκεπτών | Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών με charters σε Ανατολική Κρήτη

Πηγές: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τουριστικό Προφίλ Αλλοδαπού Επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη (Τουριστικές Περίοδοι 2018 & 2019)

Ανατολική Κρήτη
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Προφίλ επισκεπτών | Χαρακτηριστικά αλλοδαπών τουριστών

Πηγές: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων | Τουριστικό Προφίλ Αλλοδαπού Επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη (Τουριστικές Περίοδοι 2018 & 2019), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης | Μελέτη τουριστικής ζήτησης και προφίλ επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης (Ιανουάριος 2019)

8,0 49,0 36,9 4,2 1,9

Ολιγοήμερες Εβδομάδα 2 εβδομάδες 3 εβδομάδες 1 μήνας +

Κατανομή Διάρκειας Παραμονής (%)

21,0 38,5 11,0 11,4 10,6 7,5

Δημόσιος  
Υπάλληλος

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος

Επαγγελματίας Συνταξιούχος Φοιτητής Άλλο

Κατανομή Επαγγέλματος (%)

6,2 18,0 16,7 16,4 12,1 10,5 8,9 11,1

Εισοδηματική Κατανομή (€/%)

73,3 13,5 8,3 2,5 2,4

Εργαζόμενος/η Φοιτητής/τρια Συνταξιούχος Άνεργος Άλλο

Κατανομή Επαγγέλματος (%)

13,5 23,7 33,8 18,1 11,0

έως 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 40.000 40.001 - 60.000 > 60.001

Εισοδηματική Κατανομή (€/%)

3,3 47,1 43,7 5,9

Έως 3 ημέρες Έως μία βδομάδα 8 έως 15 ημέρες Περισσότερες από 
15 ημέρες

Κατανομή Διάρκειας Παραμονής (%)

22,6 51,1 21,9 4,5

< 25 26-45 46-65 > 65

Κατανομή Ηλικίας (%)

15,7 18,3 17,3 19,7 17,5

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Κατανομή Ηλικίας (%)

Δυτική Κρήτη, 2019

• Από τα δεδομένα που 
παρουσιάζονται προκύπτει πως 
η εισροή τουριστών στη Δυτική 
Κρήτη κατανέμεται αναλογικά 
στις ηλικίες. 

• Η ηλικιακή ομάδα 45-54 κατέχει  
το μεγαλύτερο ποσοστό. 

• Αναφορικά με το επάγγελμα των 
τουριστών που επιλέγουν τη 
δυτική Κρήτη ως προορισμό, 
το 38,5% δήλωσαν ότι 
απασχολούνται ως ιδιωτικοί 
υπάλληλοι ενώ η πλειοψηφία 
κατανέμεται στην εισοδηματική 
ομάδα με εισόδημα έως 
€30 χιλ., δεδομένα που 
αποτυπώνουν πως η Δυτική 
Κρήτη δεν θεωρείται προορισμός 
πολυτελών διακοπών. 

• Σχεδόν το 50% των τουριστών 
παραμένουν στην Κρήτη για 
1 εβδομάδα ενώ ελάχιστοι είναι 
αυτοί που υπερβαίνουν τις 
2 βδομάδες, ενώ επιλέγεται 
πρωτίστως ως προορισμός 
οικογενειακών διακοπών.  

• Η ηλικιακή κατανομή δείχνει 
πως η Ανατολική Κρήτη 
αποδεικνύεται δημοφιλής στην 
ηλικιακή κατηγορία των 
«Millennials», ενώ εμφανίζει 
πολύ μικρό ποσοστό στους 
επισκέπτες άνω των 65 που 
χαρακτηρίζονται ως «Silver 
Economy». Αυτή η παρατήρηση 
είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
οι 2 ηλικιακές ομάδες αναζητούν 
διαφορετικά είδη τουριστικού 
προϊόντος. 

• Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται 
και από το επάγγελμα που 
δήλωσαν οι ερωτηθέντες καθώς 
στην πλειοψηφία τους είναι 
εργαζόμενοι (73%) και μόλις το 
8% είναι συνταξιούχοι. 

• Η εισοδηματική κατανομή 
δείχνει ότι στην Ανατολική Κρήτη 
φτάνουν τουρίστες μεσαίου 
εισοδήματος. 

• Η πλειοψηφία των τουριστών 
επιλέγει να μείνει στην 
Ανατολική Κρήτη έως 1 βδομάδα 
ενώ παρόμοιο ποσοστό 
συγκεντρώνει και το διάστημα 
8 -15 ημέρες ενώ το ποσοστό 
των τουριστών που έχουν 
επισκεφτεί τουλάχιστον 1 φορά 
στο παρελθόν την Ανατολική 
Κρήτη ανέρχεται στο 40%.

Ανατολική Κρήτη, 2018

Σύμφωνα με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, αναφορικά με το τουριστικό προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα σε Δυτική και
Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζονται τα παρακάτω ευρήματα.
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3%

4%

18%

20%

21%

36%

37%

54%

54%

4%

8%

20%

24%

17%

32%

21%

41%

59%

Ελεύθερνα

Άπτερα

Φαράγγι της Σαμαριάς

Φαλάσαρνα

Κνωσσός / Φαιστός

Μουσεία

Μπάλος

Ελαφονήσι 

Μοναστήρια / εκκλησίες

Κατανομή επισκέψεων ανά δημοφιλή τουριστικό 
προορισμό

Έχει επισκεφτεί τα Χανιά Έρχεται πρώτη φορά

• Η πλέον δημοφιλής δραστηριότητα για 
τους επισκέπτες της Ανατολικής 
Κρήτης είναι αυτή που χαρακτηρίζεται 
ως αξιοθέατα, περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα επιλογών που συνδέεται με 
ιστορικά αξιοθέατα, φυσικό περιβάλλον 
και αστικό ή αγροτικό περιβάλλον που 
διαθέτει ξεχωριστό ενδιαφέρον.  

• Ακολουθεί η επίσκεψη σε εστιατόρια, 
σύμφωνα με το 60% των ερωτηθέντων. 
Επίσης, οι αγορές φαίνονται ως 
δημοφιλής επιλογή. Αντίθετα το 
χαμηλότερο ενδιαφέρον για τους 
τουρίστες της Ανατολικής Κρήτης 
παρουσιάζουν οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και οι τοπικές μονάδες 
παραγωγής. 

12,3

14,1

15,0

18,0

21,8

30,2

33,1

36,6

41,5

43,2

43,9

50,2

59,3

67,7

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Καλλιτεχνικοί χώροι

Τοπικές μονάδες παραγωγής

Θεματικά πάρκα

Άλλο

Εξοχή

Εκκλησίες

Θαλάσσιες εκδρομές

Μουσεία

Αγορά τοπικών προιόντων

Ιστορικοί χώροι

Αγορές

Εστιατόρια

Αξιοθέατα

Δημοφιλείς Δραστηριότητες (%)

10%
13%
18%
19%
19%
21%
24%
30%
39%
43%
50%

Θρησκευτικός τουρισμός
Αγροτουρισμός

Τουρισμός για εξερεύνηση …
Τουρισμός υγείας

Τουρισμός μουσείων
Τουρισμός πεζοπορίας

Αθλητικός τουρισμός
Ορεινός τουρισμός

Γαστρονομικός τουρισμός
Πολιτισμικός /αρχαιολογικός …

Φυσικός Τουρισμός / τουρισμός …

Εναλλακτικά είδη τουρισμού

Προφίλ επισκεπτών | Δραστηριότητες αλλοδαπών τουριστών σε Δυτική και Ανατολική Κρήτη

• Ένα μεγάλο ποσοστό των αλλοδαπών 
τουριστών της Δυτικής Κρήτης  
επισκέπτεται μοναστήρια και εκκλησίες
και πιθανότατα αξιολογεί την εμπειρία 
ως θετική καθώς το ποσοστό 
επισκεψιμότητας δεν αλλάζει 
σημαντικά σε επόμενο ταξίδι στα 
Χανιά. 

• Το ίδιο παρατηρείται και στους 
τουρίστες που επιλέγουν να 
επισκεφτούν το Φαράγγι της Σαμαριάς 
καθώς το % μείωσης κατά την επόμενη 
επίσκεψη είναι μόλις 2%. 

• Αντίθετα, τα % επισκεψιμότητας 
μειώνονται σημαντικά τη δεύτερη 
φορά σε δημοφιλείς προορισμούς 
όπως ο Μπάλος και το Ελαφονήσι. 
Αυτά τα ευρήματα συναντώνται και 
στην έρευνα του 2018, επικυρώνοντας 
τα συμπεράσματα. 

• Όσον αφορά το λόγο που επιλέγει 
κάποιος να επισκεφτεί τη Δυτική 
Κρήτη το μεγαλύτερο ποσοστό 
συγκεντρώνει το τουριστικό 
ενδιαφέρον για το φυσικό τοπίο και 
ακολουθεί ο πολιτισμικός και 
αρχαιολογικός τουρισμός. 

• Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο 
παραπάνω διάγραμμα πρώτα σε 
δημοφιλία έρχονται οι εκκλησίες και 
τα μοναστήρια, εν τούτοις στα 
εναλλακτικά είδη τουρισμού ο 
θρησκευτικός τουρισμός είναι 
τελευταίος.

• Ως δημοφιλής προορισμός 
αναδεικνύεται η βόρεια πλευρά των 
Χανίων καθώς σωρευτικά οι τουριστικές 
περιοχές που βρίσκονται στη βόρεια 
πλευρά συγκεντρώνουν σχεδόν το 85% 
της διαμονής. Αντίθετα η νότια πλευρά 
βρίσκεται πολύ χαμηλά στην επιλογή 
καταλύματος. 

• Τα αποτελέσματα συνάδουν με την 
επιλογή των ξενοδοχειακών μονάδων 
καθώς η νότια πλευρά παρουσιάζει 
μικρότερη ανάπτυξη στον οργανωμένο 
τουρισμό.

Δυτική Κρήτη, 2019 Ανατολική Κρήτη, 2018

Σύμφωνα με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, αναφορικά με το τουριστικό προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα σε Δυτική και
Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζονται τα παρακάτω ευρήματα.

Πηγές: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων | Τουριστικό Προφίλ Αλλοδαπού Επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη (Τουριστικές Περίοδοι 2018 & 2019), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης | Μελέτη τουριστικής ζήτησης και προφίλ επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης (Ιανουάριος 2019)
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4,0

6,7

6,8

14,4

30,6

37,5

Άλλο

Βίλα

Σπίτι φίλου/ συγγενή

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Ξενοδοχείο 2 - 3 αστέρων

Ξενοδοχείο 4 - 5 αστέρων

Τύπος Καταλύματος, %

74,0% 20,0% 4,0% 1,0% 2,0%59,0% 26,0% 9,0% 3,0% 3,0%

Ξενοδοχείο Ενοικιαζόμενα 
δωμάτια

Ενοικιαζόμενη 
βίλα

Φίλος Ιδιόκτητο Σπίτι

Επιλογή τουριστικού καταλύματος, %

Σκανδιναβοί Μη Σκανδιναβοί

21,1 16,1 17,6 11,5 11,8 13,1 8,6

έως 250 251 - 400 401 - 600 601 - 750 751 - 1.000 1.001 -
1.500

1.500 +

Κατανομή χρημάτων που δαπανήθηκαν 
(χωρίς εισιτήρια και διαμονή) (%)

806 787 485 764 1.084 802

Μέση δαπάνη ανά χώρα 
προέλευσης επισκεπτών, σε €

37,0%

27,0%

15,0%

21,0%

Πακέτα Διαμονής

Κανένα Πακέτο
Αll inclusive
Ημιδιατροφή
Πρωινό

15,0

13,0

15,0

6,0

11,0

37,0

3,0

έως 250

251 - 400

401 - 600

601 - 750

751 - 900

> 900

καμία απάντηση

Συνολικό κόστος διαμονής, %

38,0

42,0

19,9

Πακέτο Διαμονής, %

Προσωπική Επιλογή

Τουριστικο Πακέτο 

All inclusive

Προφίλ επισκεπτών | Δαπάνες αλλοδαπών τουριστών σε Δυτική και Ανατολική Κρήτη

• Το 38% των επισκεπτών επιλέγουν ως 
κατάλυμα ξενοδοχειακές μονάδες 4*-5* 

• Υψηλό ποσοστό συγκεντρώνουν και τα 
λιγότερο πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν αποτελούν 
δημοφιλή προορισμό. 

• Τα παραπάνω ευρήματα είναι σύμφωνα και 
με το κόστος διαμονής που δήλωσαν οι 
ερωτηθέντες καθώς το 37% ανέφερε ότι 
δαπανά περισσότερα από €900 για τη 
διαμονή ενώ το 43% δαπανά έως €600.

• Το 42% των επισκεπτών επιλέγουν κάποιο 
τουριστικό πακέτο για τις διακοπές τους. 

• Σωρευτικά το παραπάνω ποσοστό με το 
ποσοστό που συγκεντρώνουν οι all inclusive 
διακοπές δείχνουν ότι η απόλυτη πλειοψηφία 
επιλέγει να φτάσει στην Ανατολική Κρήτη 
έχοντας οργανώσει σε υψηλό επίπεδο το 
ταξίδι.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών 
επιλέγει τα ξενοδοχεία για τη διαμονή τους, 
σαν δεύτερη επιλογή έρχονται τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια ενώ οι ενοικιαζόμενες 
βίλες είναι πολύ χαμηλά στην προτίμηση των 
τουριστών, επιλογή που συνδέεται με την 
εισοδηματική κατανομή των τουριστών.

• Η μέση δαπάνη κυμαίνεται περίπου στα 
€600, με το μεγαλύτερο ποσοστό να 
συγκεντρώνεται στο χαμηλό επίπεδο εξόδων 
που είναι έως €250. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
ο ίσος καταμερισμός τουριστικής δαπάνης 
στη χαμηλή κατανάλωση και στη δαπάνη από 
€1.000 και πάνω.

• Η πλειοψηφία των τουριστών επιλέγει να 
επισκεφτεί τη Δυτ. Κρήτη χωρίς να έχει 
επιλέξει κάποιο πακέτο διαμονής. 

• Τα πακέτα all inclusive επιλέγονται από 
περίπου 1 στους 4 επισκέπτες με δημοφιλείς 
προορισμούς για αυτό το είδος των διακοπών 
Πλατανιά, Κίσσαμο και Γεωργιούπολη. 

• Ωστόσο, αυτοί οι τουρίστες δαπανούν πολύ 
λιγότερα χρήματα σε σχέση με εκείνους που 
έρχονται χωρίς πακέτο διακοπών ή να έχουν 
οργανώσει την παραμονή τους στη Δυτική 
Κρήτη μέσω κάποιου τουριστικού γραφείου, 
οι οποίοι έχουν την υψηλότερη μέση δαπάνη.

• Λόγω αυτού παρατηρείται το υψηλότερο 
ποσό δαπανών να συγκεντρώνεται σε 
περιοχές της Νότιας Κρήτης (Σφακιά, 
Παλαιόχωρα, Σούγια) και σε απομακρυσμένες 
από τα Χανιά περιοχές (Αποκόρωνας, 
Κίσσαμος) που δεν έχει μεγάλες τουριστικές 
μονάδες.

• Οι τουρίστες που επιλέγουν να δαπανήσουν 
περισσότερα χρήματα για τις διακοπές τους 
είναι όσοι προέρχονται από τις ΗΠΑ, τον 
Καναδά και την Αυστραλία, με το μεγαλύτερο 
ποσό να δαπανάται στην εστίαση. 

Δυτική Κρήτη, 2019 Ανατολική Κρήτη, 2018

Σύμφωνα με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, αναφορικά με το τουριστικό προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα σε Δυτική και
Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζονται τα παρακάτω ευρήματα.

Πηγές: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων | Τουριστικό Προφίλ Αλλοδαπού Επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη (Τουριστικές Περίοδοι 2018 & 2019), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης | Μελέτη τουριστικής ζήτησης και προφίλ επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης (Ιανουάριος 2019)
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Προφίλ επισκεπτών | Αξιολόγηση από αλλοδαπούς τουρίστες σε Δυτική και Ανατολική Κρήτη

• Τα δύο έτη που εξετάστηκαν 
αναδεικνύουν σταθερά 
αποτελέσματα ως προς το 
βαθμό ικανοποίησης των 
τουριστών και τους τομείς 
που συγκεντρώνουν το 
υψηλότερο ποσοστό 
ικανοποίησης. 

• Συγκεκριμένα, η φιλοξενία, τα 
καταλύματα και η εστίαση 
λαμβάνουν τα πιο θετικά 
σχόλια και εκτιμιούνται ως 
πλεονέκτημα. Το 96% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι 
έμεινε απόλυτα 
ικανοποιημένο από τη 
φιλοξενία των ανθρώπων. Το 
94% από τα καταλύματα και 
το 92% από την εστίαση.

• Αρνητικά σχόλια δέχονται η 
παροχή πράσινων χώρων και 
πάρκων και η καθαριότητα 
εντός των πόλεων. Ωστόσο, το 
ποσοστό  ικανοποίησης και σε 
αυτή την περίπτωση δεν είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό καθώς 
αγγίζει το 60%.

• Ως χωριστή κατηγόρια, 
αποσπώντας τα πιο αρνητικά 
σχόλια, αναδεικνύεται το 
οδικό δίκτυο, με το 37% των 
ερωτηθέντων να απαντάει ότι 
κρίνει αρνητικά την ασφάλεια 
των δρόμων ενώ το ίδιο 
ποσοστό αναζητά μεγαλύτερα 
πεζοδρόμια και υποδομές για 
ποδήλατα.

• Με κλίμακα βαθμολογίας από 
το 1 έως το 10 το 75% των 
επισκεπτών αξιολόγησε την 
Κρήτη με βαθμό ίσο ή πάνω 
από 8, με μόνο το 1% να 
βαθμολογεί αρνητικά την 
εμπειρία διακοπών στην 
Κρήτη.

• Όσο αφορά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες το μεγαλύτερο 
ποσοστό αρνητικών σχολίων 
συγκεντρώνουν οι υποδομές, 
ιδιαίτερα στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λασιθίου.
Επιπλέον οι προσφερόμενες 
δραστηριότητες δείχνουν να 
λαμβάνουν αρνητική κριτική. 

• Στις περιοχές που εξετάζονται 
το κλίμα και το φυσικό 
περιβάλλον λαμβάνει τη 
θετική αξιολόγηση των 
επισκεπτών. Τα ξενοδοχεία 
και η τοπική κουζίνα έχουν 
θετικό πρόσημο για 
τουρίστες, με τη διαμονή να 
λαμβάνει μεγαλύτερο 
ποσοστό ουδέτερης στάσης.

• Από την έρευνα προκύπτει ότι 
η πλειοψηφία των 
επισκεπτών θεωρούν την 
σχέση ποιότητας και τιμής 
ίση. Μόνο το 9% δήλωσε ότι η 
ποιότητα ήταν χαμηλότερη 
της τιμής και το οριακό 
ποσοστό του 1% δήλωσε ότι 
ήταν σημαντικά χαμηλότερη.

Φιλοξενία, Καταλύματα, Ταβέρνες, Τοπικά Προϊόντα

Καφετέριες, αίσθηση ασφάλειας, Καθαριότητα παραλιών

Πράσινο – πάρκα, καθαριότητα πόλης

Δυτική Κρήτη, 2019 Ανατολική Κρήτη, 2018

Σύμφωνα με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, αναφορικά με το τουριστικό προφίλ του αλλοδαπού τουρίστα σε Δυτική και
Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζονται τα παρακάτω ευρήματα.

1% 3%
6%

14%

26% 25% 25%

< 4 5 6 7 8 9 10

Αξιολόγηση Κρήτης ως τουριστικός προορισμός

0 50 100 150 200 250 300

Κλίμα

Φυσικό Περιβάλλον

Πολιτιστικοί πόροι

Ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών

Ξενοδοχεία/ διαμονή

Ασφάλεια

Εμπορικά καταστήματα

Τοπική κουζίνα

Προσφερόμενες δραστηριότητες

Υποδομές

Ανατ. Κρήτη Ηράκλειο Λασίθι

Πηγές: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων | Τουριστικό Προφίλ Αλλοδαπού Επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη (Τουριστικές Περίοδοι 2018 & 2019), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης | Μελέτη τουριστικής ζήτησης και προφίλ επισκεπτών της Ανατολικής Κρήτης (Ιανουάριος 2019)
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• Τα ξενοδοχεία της Κρήτης καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στους τομείς της Καθαριότητας (αν και κατατάσσεται 10η μεταξύ των 12 γεωγραφικών εξεταζόμενων περιοχών) και της 
Εξυπηρέτησης (5η θέση) ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην κατηγορία «Διασκέδαση», μια κατηγορία στην οποία τα ξενοδοχεία σχεδόν όλων των εξεταζόμενων γεωγραφικών περιοχών της 
χώρας «γράφουν» τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης (η Κρήτη κατατάσσεται στην 3η θέση), και ακολουθεί η κατηγορία «Δωμάτιο» (9η θέση). 

• Όλες οι επιμέρους κατηγορίες καταγράφουν θετική μεταβολή μεταξύ 2018-2019 με την μεγαλύτερη να εντοπίζεται στις κατηγορίες «Διασκέδαση» και «Σχέση Ποιότητας-Τιμής» (8η θέση).
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GRI Ξενοδοχείων Κρήτης ανά Μήνα, 2019 & 2018
2019

2018

85,3%

85,8%

85,9%

86,2%

86,4%

86,7%

86,9%

87,0%

87,1%

87,1%

87,1%

90,5%

91,0%

Ιόνιο

Στερεά

Αττική

Πελ/σος

Δωδεκάνησα

Θράκη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Β. Αιγαίο

Κρήτη

Ελλάδα

Κυκλάδες

Ήπειρος

GRI Ξενοδοχείων Ελλάδας ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, 2019

84,6%
84,9%
85,0%
85,1%
85,6%
85,8%
86,0%
86,2%
86,2%
86,2%
86,3%
89,9%
90,0%

Αττική
Πελ/σος

Ιόνιο
Στερεά
Θράκη

Δωδεκάνησα
Μακεδονία

Β. Αιγαίο
Θεσσαλία

Κρήτη
Ελλάδα

Ήπειρος
Κυκλάδες

GRI Ξενοδοχείων Ελλάδας ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, 2018

Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία της Κρήτης βελτιώθηκε κατά ~1% και ανήλθε στο 87,1%, 
κατατάσσοντάς τα στην 3η θέση μετά από εκείνα της Ηπείρου και των Κυκλάδων, όπως και το 2018. Ο μήνας που καταγράφεται το 
υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης είναι ο Ιούνιος, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται τον Αύγουστο, για το 2019 και το 2018.

Απόδοση| Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών

Πηγές: Review Pro/INSETE Intelligence
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• Οι απασχολούμενοι στους κλάδους εστίασης και 
καταλυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης υπολογίζονται σε 
39.913 για το έτος 2019, μέγεθος κατά 30% μεγαλύτερο του 
πλήθους των απασχολούμενων στον κλάδο κατά το έτος 
2010 (σε σχέση με μεταβολή 24% για το σύνολο της χώρας),

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των 
καταλυμάτων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης 
είναι 48% και 52% αντίστοιχα

• Οι Άνδρες αποτελούν το 47,0% των απασχολούμενων και οι 
γυναίκες το 53,0% 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αφού μόλις το 8% των 
εργαζομένων ανήκουν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο 
εξέτασης από 39,5 έτη το 2010 σε 38,8 έτη το 2019

12,9%

26,4%

28,1%

21,5%

11,1%

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Κατανομή εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα, 2019  
• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η 

ομάδα 35-44 ετών (28% των εργαζομένων ανήκουν στην 
συγκεκριμένη ομάδα)

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-34 (26%) και 45-54 
(22%)

• Ένας στους δύο εργαζόμενους(54%) στον κλάδο είναι ηλικίας 
από 25 έως 44 ετών

• Σχεδόν επτά στους δέκα εργαζόμενους είναι ηλικίας έως 44 
ετών

• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων 
προήλθε από την αύξηση της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών η 
οποία το 2010 κατείχε μερίδιο ίσο με 8% (αύξηση κατά πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες)

Ο δείκτης εκπαίδευσης αφορά ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των ετών εξέτασης, ως σταθμικός μέσος όρος των επιπέδων εκπαίδευσης ο οποίος λαμβάνει ελάχιστη τιμή 1 (το 100% αφορά πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και μέγιστη τιμή 4 (το 100% αφορά επίπεδο Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού)

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση κατά την 
περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 5% των εργαζομένων με 
μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη αύξηση του μεριδίου των 
εργαζομένων που αφορά σε δευτεροβάθμια- μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες

• Μετά το έτος 2014, εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι ανήκουν 
στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Η Κρήτη απασχολεί περίπου το 10,5% των εργαζομένων της χώρας στους κλάδους εστίασης και καταλυμάτων (3η θέση πίσω από Αττική 
και Κεντρική Μακεδονία), καταγράφοντας την 4η υψηλότερη αύξηση μεταξύ των 13 Περιφερειών κατά την περίοδο 2010-2019 καθώς 
και μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων λόγω σημαντικής αύξησης των εργαζομένων ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019 Ν. Αιγαίο Σύνολο 

χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 39.913 381.856

% Αντρών 47,0% 53,6%

% Γυναικών 53,0% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 92% 82%

% Μερικής απασχόλησης 8% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 38,8 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 39,5 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 30% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 48% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 52% 75%

Επίπεδο Εκπαίδευσης εργαζομένων του Κλάδου 2010 2019

Πρωτοβάθμια 20% 15%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 69% 73%

Τριτοβάθμια 10% 11%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 1%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9 2,0

• Η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει μικρότερο πλήθος απασχολούμενων αντρών 
στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (47,0% έναντι 53,6% αντίστοιχα) 
και ανάλογα υψηλότερο μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών.

• Εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το μέσο 
όρο της χώρας (92% έναντι 82% για το σύνολο της χώρας)

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 38,8 έτη, πλησίον της 
μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα την σύγκλιση του 
μεγέθους της Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας.

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια (δείκτης 2,0) 
είναι μικρότερος του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1)
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% Καταλύματα
48,2%

% 
Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 
εστίασης

51,8%

Σύνολο
39.913

εργαζόμενοι

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης 
είναι σχεδόν ομοιογενής (καθώς και οι δύο κατηγορίες συγκεντρώνουν 
ποσοστό πλησίον του 50,0% της απασχόλησης)

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία Καταλύματα σε 
σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (59,7% έναντι 46,8% 
αντίστοιχα)

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +49% έναντι 
+16% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η μέση ηλικία μειώθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, πάρα ταύτα 
παραμένει υψηλότερη για την κατηγορία καταλύματα (40,5 έτη έναντι 37,3 
ετών για την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης)

12.931 14.022 15.528 13.644 14.100 15.149 15.605 18.892 20.428 19.251

30.743 30.802 29.138 27.628 31.169 34.974 34.985
35.072 38.855 39.913

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Πλήθος εργαζομένων, 2010-2019, ανά κατηγορία

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Στην Περιφέρεια το ποσοστό εργαζομένων είναι σχεδόν ισομερώς καταμερισμένο μεταξύ των υπηρεσιών εστίασης και καταλυμάτων, 
με την υψηλότερη μεταβολή σε πλήθος εργαζομένων (σε σχέση με το 2010)  να εμφανίζεται στον κλάδο των καταλυμάτων (+49%) σε 
σχέση με +16% για τον κλάδο των υπηρεσιών εστίασης. Εμφανίζεται μείωση μέσης ηλικίας και στις δύο κατηγορίες εργαζομένων.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 20.662

%Αντρών 53,2%

%Γυναικών 46,8%

%Πλήρους απασχόλησης 85%

%Μερικής απασχόλησης 15%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 37,3

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 38,2

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 16%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού 
μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης

Καταλύματα

Καταλύματα 2019

Σύνολο απασχολούμενων 19.251

% Αντρών 40,3%

% Γυναικών 59,7%

% Πλήρους απασχόλησης 99%

% Μερικής απασχόλησης 1%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,5

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 41,3

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 49%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0
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Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019)

50,8% 51,0% 48,7% 46,6% 44,9% 47,1% 46,4% 48,9% 47,0% 47,0%

49,2% 49,0% 51,3% 53,4% 55,1% 52,9% 53,6% 51,1% 53,0% 53,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Μερίδιο Αντρών Μερίδιο Γυναικών

Αναλογία Αντρών-Γυναικών, 2010-2019

• Από ποσοστό 49,2% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε σταδιακά φτάνοντας 
έως και 55,1% το έτος 2014 για την περίοδο 2015-2019 εμφανίζεται σταθερά πλησίον του 53,0% και 
άρα σε αντίθεση με το έτος 2010 το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων αφορά γυναίκες

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 20,0% σε σχέση με 39,9% για 
την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 15 χιλ. εργαζόμενες το 2010 σε 21,2 χιλ. το έτος 2019) 

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα κατά την περίοδο εξέτασης, παρά 
ταύτα από το έτος 2015 και έπειτα βρίσκεται σταθερά πλησίον της τιμής του δείκτη 2 σε σχέση τιμή 
πλησίον του 1,9  τα προηγούμενα έτη. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εργαζομένων από την 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση με την παράλληλη μείωση των εργαζομένων στην 
πρωτοβάθμια

• Η Περιφέρεια Κρήτης λαμβάνει την 9η θέση όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση , την 6η θέση όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων με 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 4η θέση όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων με 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Άρα συγκριτικά οι εργαζόμενοι στην 
Περιφέρεια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση με τις λοιπές 
Περιφέρειες της χώρας.

93,5% 94,7% 91,4% 92,3% 90,6% 88,1% 90,2% 92,9% 90,9% 91,6%

6,5% 5,3% 8,6% 7,7% 9,4% 11,9% 9,8% 7,1% 9,1% 8,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Πλήρης Μερική

Αναλογία Πλήρους και Μερικής απασχόλησης, 2010-2019

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Κρήτης ξεπερνάει την πλειοψηφία των ετών, το 90% των 
απασχολούμενων ενώ τα τελευταία έτη (2017-2019) η μερική απασχόληση περιορίζεται σε ποσοστά κάτω του 10%

1,9
1,9

2,0

1,9

1,9

2,0 2,0
2,0 2,0

2,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Δείκτης επιπέδου εκπαίδευσης, 2010-2019

Στην Περιφέρεια η Πλήρης απασχόλησης διατηρείται σταθερά σε ποσοστό πλησίον ή άνω του 90% (4ο υψηλότερο μεταξύ των 
Περιφερειών) ενώ το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων λαμβάνει μια από τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των Περιφερειών 
(10η στην κατάταξη) κυρίως λόγω της μείωσης των απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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Ήλιος & θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες
Η Κρήτη με συνολική έκταση 8.336 τ.μ., μήκος ~250 χλμ. και πλάτος που κυμαίνεται από 12 χλμ. μέχρι 65 χλμ. στο πιο πλατύ σημείο,
αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και το 5ο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Κατά μήκος της ακτογραμμής της που φτάνει τα 
1.065 χλμ. φιλοξενεί εκατοντάδες παραλίες, οργανωμένες και μη, καθώς και παραλίες απομονωμένες και γραφικές που ακόμη δεν τις 
έχει αγγίξει ο μαζικός τουρισμός. 

Υπηρεσίες Διασκέδασης και Σίτισης

• Χανιά: Μπάλος,Γραμβούσα, Φαλάσαρνα, Καστέλι, 
Πλατανιάς, Σταλός, Χρυσή Ακτή, Αγία Μαρίνα, Αγ. 
Απόστολοι, Μαράθι, Καλαθάς, Σταυρός, Λουτράκι, Σεϊτάν
Λιμένες, Παλαιόχωρα, Ελαφονήσι. Σούγια, Λουτρό, Αγ. 
Ρούμελη

• Ρέθυμνο: Μυσσίρια, Αδελιανός Κάμπος, Πλατανιάς, 
Πλακιάς, Αγ. Γαλήνη, Σκαλέτα, Ροδάκινο, Μπαλί Λιβάδι, 
Πάνορμο, Σχοινάρια, Αμμούδι, Δαμνόνι, Πρέβελη, Άγιος 
Παύλος, Τριόπετρα, Επισκοπή

• Ηράκλειο: Αμμουδάρα, Φόδελε, Αγ. Γεώργιος, Κοκκίνη Χάνι, 
Αγία Πελαγία, Δράπανος, Καστρί, Μάταλα, Ανισσαράς, 
Ποταμός, Κομός, Αγιοφάραγγο, Κόκκινη Άμμος, Λιγάρια, 
Μονοναύτης, Χερσόνησος, Μάλια, Καλοί Λιμένες, Άσπες

• Λασίθι: Πόρος, Χιόνα, Πλάκα, Ελούντα, Αμμούδι, Βούλισμα, 
Βάι/Φοινικόδασος, Καραβοστάσι, Μακρύγιαλος, 
Καθαράδες, Αλμυρός, Κάτω Ζάκρος, Κουτσουνάρι, 
Σπηλιάδα, Αγία Φωτιά, Μύρτος, Ξερόκαμπος

Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης για όλα τα γούστα 
και όλες τις ηλικίες, από τα ξέφρενα parties, μέχρι τις πιο 
παραδοσιακές βραδιές.

• Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, beach bar που συνήθως 
βρίσκονται ή έχουν θέα τη θάλασσα 

• Μουσικές 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 μουσικής και χορού, 
πανηγύρια

• Θερινοί κινηματογράφοι που προβάλουν ταινίες κυρίως στα 
αγγλικά.

Κυριότερες Παραλίες Γαλάζια Σημαία

• Το 2020 η Ελλάδα απέσπασε Γαλάζια Σημαία για 497 
παραλίες της (13% των συνολικά βραβευμένων ακτών), 
14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη, φέροντάς την στη 2η 
θέση ανάμεσα σε 47 χώρες. Για μία ακόμη χρονιά η 
Περιφέρεια Κρήτης απέσπασε τις περισσότερες Γαλάζιες 
Σημαίες αφού βραβεύτηκαν 117 παραλίες (2 περισσότερες 
σε σχέση με τοι 2019) και 1 μαρίνα. 

• Η ΠΕ Λασιθίου συγκεντρώνει το 2ο υψηλότερο αριθμό (39) 
Γαλάζιων Σημαιών στη χώρα μετά τη ΠΕ Χαλκιδικής (85), 
ενώ στην 4η θέση, μετά την ΠΕ Ρόδου (34), βρίσκεται η ΠΕ 
Χανίων (33) και ακολουθούν στην 5η θέση η ΠΕ Ηρακλείου 
(27) και στην 7η θέση η ΠΕ Ρεθύμνου (18). 

• Σε επίπεδο Δήμων, 7 από τους πρώτους 16 Δήμους της 
χώρας με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες βρίσκονται 
στην Κρήτη (Αγ. Νικολάου, Χερσονήσου, Αποκορώνου, 
Ρεθύμνης, Χανίων, Μαλεβιζίου και Σητείας).

39

33

27

18Π.Ε. Λασιθίου

Π.Ε. Χανίων

Π.Ε. Ηρακλείου

Π.Ε. Ρεθύμνου

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας 
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Ήλιος & Θάλασσα | Δραστηριότητες

Πηγές: Ετήσια Έκθεση 2018, ΙΝΣΕΤΕ, Διαδικτυακή πύλη Aegean Islands 

• Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο της Κρήτης κρύβει 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς από αβύσσους, 
σπηλιές και υφάλους. Παράλληλα, υπάρχουν 
πολυάριθμα ναυάγια και κουφάρια αεροπλάνων 
που μαρτυρούν την ιστορία του νησιού. Τέλος, 
υπάρχουν διάσπαρτες αρχαίες ημιβυθισμένες 
πολιτείες, όπως ο Ρωμαϊκός οικισμός της Λεύκης, 
η αρχαία Ίτανος, η αρχαία Ολούς, το ιερό της 
Βιένας, που μπορούν να εξερευνηθούν με μάσκα.

• Πλήθος καταδυτικών σχολών παρέχουν σχετικό 
εξοπλισμό και οργανώνουν ταξίδια ψαρέματος. 

• Δημοφιλείς προορισμοί: Κόλπος της Σούδας, οι 
ακτές από Καλύβες έως Γεωργιούπολη, οι ακτές 
της Χερσονήσου, Κολυμβαρίου και Ιεράπετρας, 
Γραμβούσα, Ντία, Σκινάρια, Αγία Πελαγία, Μπαλί, 
Μάλια, Βούλισμα, Σητεία, Κάβο Σίδερο, Ελούντα 
καθώς και οι Διόνυσοι νήσοι.

• Η πληθώρα από παραλίες, τα καταγάλανα νερά 
της Μεσογείου και το ποικίλο γεωλογικό 
υπόβαθρο του νησιού κάνουν την Κρήτη έναν 
ιδανικό προορισμό για ελεύθερη κατάδυση. 

• Ιδανικοί προορισμοί: Αγ. Πελαγία, Κόλπος 
Ελούντας, Ντία, Καλοί Λιμένες, Άγιος Παύλος, 
Σκινάρια, Σούγια, Σφακιά Παλιόχωρα.

• Επίσης, το λιμανάκι του Αγ. Νικολάου φιλοξενεί 
κάθε χρόνο την εκδήλωση “Agios Nikolaos Cliff 
Diving”.

Καταδύσεις 

• Ημερήσιες κρουαζιέρες στα νησάκια γύρω από την 
Κρήτη (Σπιναλόγκα, Χρυσή, Ντία, Κουφονήσι, 
Γαύδος, Γραμβούσα, Διόνυσοι)

• Ημερήσιες κρουαζιέρες σε διάσημες 
απομακρυσμένες παραλίες του νησιού (Μπάλο, 
Πρέβελη, Σφακίων, Σούγια, Ρούμελη, Λουτρό κτλ.) 

• Ημερήσια ταξίδια για ψάρεμα
• Ιδιωτικές κρουαζιέρες με βάση τις προτιμήσεις 

του επισκέπτη

Ημερήσιες εκδρομές/
Θαλάσσιες εκδρομές

• Στην Κρήτη υπάρχουν πολλές παραλίες που 
μπορεί κάποιος να ενοικιάσει σανίδα και να κάνει 
μαθήματα, των οποίων η καταλληλότητα 
εξαρτάται από την εποχή:
o Χειμώνας: Φαλάσαρνα, Σφηνάρι, Παλαιόχωρα, 

Arina, Κόκκινος Πύργος, Κόκκινη Χάνι, Σταλίδα, 
Αλμυρός, Αγία Γαλήνη

o Καλοκαίρι: Φαλάσαρνα, Σφήνάρι, Arina, Κομό, 
Σταλίδα

• Windsurfing: Ο Κουρεμένος, δίπλα στο 
Παλαιόκαστρο Σητείας, είναι το πιο γνωστό μέρος 
της Κρήτης και ένα από τα πιο γνωστά στην 
Ελλάδα για Windsurfing. Άλλα σημεία είναι η 
παραλία της Τέντας δίπλα από το Κάβο Σίδερο, 
Φαλάσαρνα, Ελαφονήσι, Κερδόδασος, Σταυρός 
ενώ οι αρχάριοι μπορούν να δοκιμάσουν τις 
δυνάμεις του σε Ελούντα, Αμμουδάρα, 
Χερσόνησο, Πλακιά, Αγ. Μαρίνα Χανίων και 
περιοχές νότια του Λασιθίου

• Kitesurfing: Οι συνθήκες της Κρήτης θεωρούνται 
ιδανικές για Kitesurfing. 

• Ιδανικοί προορισμοί: Κουρεμένος, Ελαφονήσι,  
Κερδόδασος και Αμμουδάρα. 

• Ως καλύτερη περίοδος θεωρείται εκείνη που 
καλύπτει τους μήνες εκτός θερινής περιόδου, από 
Σεπτέμβριο έως Ιούνιο.

Surfing/ Windsurfing/           
Kitesurfing

• Ημερήσιες εκδρομές θαλάσσιου καγιάκ στην Κρήτη 
όλο το χρόνο, ιδίως από τον Απρίλιο έως τέλη 
Οκτωβρίου, οι εκδρομές πραγματοποιούνται 
σχεδόν σε καθημερινή βάση. 

• Μοναδικές διαδρομές στα βόρεια ή στα νότια 
παράλια, προσέγγιση ανεξερεύνητων κόλπων και 
άσκηση μέσα στη θάλασσα είναι μερικές από τις 
δυνατότητες που προσφέρονται στον επισκέπτη.

• Ιδανικοί προορισμοί: Παλαιόχωρα, Αρχαία Πόλη-
Λισσός-Σούγια, Αγία Ρούμελη-Λουτρό, Πλάκα–
Σπιναλόγκα κ.α.

Canoe/ Kayak

Η Κρήτη διαθέτει πολλές ευεπίφορες τοποθεσίες για την ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Ειδικά η δυτική πλευρά, από τα δυτικά 
έρχεται η φουσκοθαλασσιά και η βόρεια πλευρά –λόγω μελτεμιών του καλοκαιριού- αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς, ανάλογα με 
την εποχή, για Ιστιοσανίδα (Windsurfing) και Kitesurfing. Το stand up paddle (SUP) έχει κερδίσει πολλούς υποστηρικτές τα τελευταία 
χρόνια, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που ασχολούνται με το θαλάσσιο καγιάκ και το surfing.
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• Ο Λιμένας Ηρακλείου είναι μαζί με τον Λιμένα Πειραιώς τα δύο βασικά λιμάνια βάσης (homeporting) για τα ταξίδια κρουαζιέρας. Διαθέτει τρεις προβλήτες ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων βάθους από 
9 μέχρι 14,2 μέτρα στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 5 κρουαζιερόπλοια. Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσαν 204 κρουαζιερόπλοια και 307 χιλ. 
επιβάτες. Το 2019, όλοι μαζί οι λιμένες της Κρήτης που μπορούν να υποδεχθούν κρουαζιερόπλοια (Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου και Σητείας) υποδέχθηκαν 397 κρουαζιερόπλοια και 607 
χιλ. επιβάτες, γεγονός που φέρνει την Κρήτη στην 4η θέση ως προορισμό κρουαζιέρας της χώρας. 

• Ο Επιβατικός Σταθμός του Λιμένα Ηρακλείου έχει έκταση 2.500 τ.μ. και είναι σύγχρονα οργανωμένος, ώστε να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία (έλεγχος διαβατηρίων, 
ατομικός ειδικός έλεγχος, κτλ.) και απαιτούνται από τις εταιρίες κρουαζιέρας (ταυτοποίηση επιβιβαζόμενου, έλεγχος χειραποσκευών, κ.α.), αλλά και ιδιαίτερο χώρο για τον έλεγχο επιβίβασης (check-in) 
και αποσκευών. Επίσης, σε αυτόν στεγάζονται καταστήματα για παροχή ροφημάτων, ελαφρών γευμάτων, αναψυκτικών και άλλων ειδών (αρώματα, κοσμήματα, αναμνηστικά, κτλ.). Ακόμα παρέχονται 
υπηρεσίες, ιδιαίτερα σημαντικές για κάθε επισκέπτη, όπως ενοικίασης αυτοκινήτων, εξυπηρέτησης ταξί, τουριστικών λεωφορείων περιήγησης (ανοιχτού τύπου) κτλ. 

• Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διατηρεί εντός του σταθμού ειδικό σημείο ενημέρωσης, όπου παρέχονται πληροφορίες και δωρεάν χάρτες για την πόλη, ενώ έχει διασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο (free Wi-fi, internet access point), αυτόματες τραπεζικές υπηρεσίες (ATM) και χώρο φύλαξης αποσκευών (lockers).

• Στα Χανιά έχει δρομολογηθεί η κατασκευή νέου σύγχρονου επιβατικού σταθμού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ. στην προβλήτα «Αδρίας». Ο σταθμός θα εξυπηρετεί τους επιβάτες της 
ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας, ενώ θα στεγάσει και υπηρεσίες (Λιμενική Αστυνομία, τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου κ.ά.). Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2021.

• Αναφορικά με το Λιμένα Σητείας και Ρεθύμνου έχουν κατατεθεί σχετικά Master Plan που περιλαμβάνουν τη δημιουργία επιβατικών σταθμών για τις ανάγκες της Κρουαζιέρας.

• Άγιος Νικόλαος
• Όρμος Δερματά 

Ηρακλείου
• Ρέθυμνο
• Γούβες Πεδιάδος
• Παλαιοχώρα

• Αγία Γαληνή
• Κίσσαμος
• Μάλια

Μαρίνες (8)

• Όρμος Φανερωμένης Λασιθίου
• Θέση Βολακας Καλυβών Δήμου Άρμενών
• Πάνορμος Δήμου Ρέθυμνου
• Γαύδος Χανίων 
• Αμμουδάρα θέση Ληστή Σπήλιο Αγ. Νικολάου
• Τσούτσουρας Ηρακλείου 

Καταφύγια/ Τουριστικά Αγκυροβόλια (6)

• Creta Panorama Κάβος Πάνορμος Ν. Ρεθύμνου
• Porto Elouda, Κρήτη
• Νάνα, Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης
• Mirabello S.A, Άγιος Νικόλαος ν. Λασιθίου Κρήτης
• Fodele Vip Thalasso, Όρμος Φόδελε Ηρακλείου
• Πλακά Ελούντας
• Βαθύ Δήμου Αγίου Νικολάου

Ξενοδοχειακοί Λιμένες (7)

Με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, η Κρήτη αποτελεί τη Ζώνη Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ) 5 στην οποία χωροθετούνται 8 μαρίνες, 6 
αγκυροβόλια / καταφύγια τουριστικών σκαφών και 7 ξενοδοχειακοί λιμένες. Η Κρήτη έχει τις προοπτικές να αναπτύξει τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής, ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλού 
οικονομικού επιπέδου, έχει μεγάλη διάρκεια και αφήνει υψηλά έσοδα στις κοινωνίες που τον φιλοξενούν. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κενά στις υποδομές, η έλλειψη καταρτισμένου 
προσωπικού και οι δυσκολίες φορολογικού πλαισίου που δυσχεραίνουν την ανάπτυξή του.

Ναυτικός Τουρισμός | Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
Η Κρήτη αποτελεί ένα δημοφιλή προορισμό για τον Ναυτικό Τουρισμό, και ειδικά για την Κρουαζιέρα, ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης του τουρισμού σκαφών αναψυχής μέσω της θεσμοθέτησης και αναβάθμισης των μαρίνων και της τουριστικής αξιοποίησης 
των τουριστικών αγκυροβολίων που προσφέρει η ακτογραμμή του νησιού.

Πηγές: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό  (ΦΕΚ 1138/Β/2009), Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Σούδας Α.Ε. 

Κρουαζιέρα

Σκάφη Αναψυχής
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• Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Κρήτη είτε μέσω Κρουαζιερόπλοιων είτε μέσω σκαφών αναψυχής έχουν σημαντικές επιλογές στη διάθεσή τους προκειμένου να αποκομίσουν μία καλή εικόνα του προορισμού τους, καθώς τόσο οι 
λιμένες που υποδέχονται Κρουαζιερόπλοια όσο και οι τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια) βρίσκονται εντός ή κοντά στον αστικό ιστό ενώ έχουν πρόσβαση και σε επίγεια μέσα μεταφοράς (λεωφορεία ταξί) 
επεκτείνοντας την ακτίνα δράσης τους.

• Στην Σητεία, τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι το Κάστρο της Σητείας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σητείας, το Φρούριο Καζάρμά, Λαογραφικό Μουσείο Σητείας. 

Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε το 2018 σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των επιβατών Κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας τα κυριότερα ευρήματα έχουν ως εξής:
• Η πλειοψηφία των επισκεπτών Κρουαζιέρας στα Χανιά είναι Βρετανοί (41%) και ακολουθούν ΗΠΑ (20%) και Αυστραλοί (10%), μεγαλύτερης ηλικίας (44,5% >60 ετών) και υψηλής εισοδηματικής κλίμακας (41% >€60 χιλ./έτος). 

Πάνω από τους μισούς (51%) είναι ζευγάρι, ενώ 1 στους 3 έχει επισκεφτεί τα Χανιά έστω και μία φορά (64,2%).
• Το 75,7% δηλώνει συνολικά ικανοποιημένο από το Λιμάνι της Σούδας. Τα υψηλότερο ποσοστά ικανοποίησης καταγράφονται στον τομέα της μεταφοράς (από και προς τη Σούδα) (84,7%), οι διαδικασίες υποδοχής (83,4%) και η φιλικότητα 

και ευγένεια του προσωπικού (80,1%). Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο επίπεδο πληροφόρησης (66,2%), σε υποδομές και εγκαταστάσεις (68,3%) ενώ μέτρια ικανοποίηση καταγράφεται στο επίπεδο καθαριότητας. Αντίστροφα 
στην κάθε προαναφερόμενη κατηγορία είναι τα ποσοστά δυσαρέσκειας.

• Πόλη Χανίων: Το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης ανέρχεται στο 66,7%, με τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης να καταγράφονται στο επίπεδο φιλοξενίας και συμπεριφοράς των ντόπιων (71,3%) και τα χαμηλότερα στο επίπεδο οδικών 
υποδομών (δρόμοι, κίνηση) και οδηγητικής συμπεριφοράς (49,6%), στο επίπεδο καθαριότητας και αστικού περιβάλλοντος (54,4%) και στο επίπεδο πληροφόρησης (55,5%).

• Ο τουρίστας κρουαζιέρας ξοδεύει πρωτίστως για καφέ και αναψυκτικό (45,3%), ενώ άλλο ένα 50% θα καταναλώσει σνακ και θα γευματίσει, έχοντας θετικές εντυπώσεις από την φιλοξενία και το Ενετικό Λιμάνι. Το 40,7% θα αγοράσει 
σουβενίρ και το 31,5% τοπικά προϊόντα, η υψηλότερη κατηγορία δαπάνης αγοράς είναι μέχρι €20 (33%) ενώ μέχρι €31 θα δαπανήσει το 32% των επισκεπτών κρουαζιέρας. Μέσο ύψος αγορών: €54,2.

Ναυτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και ικανοποίηση επισκεπτών
Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος που μπορούν να επισκεφτούν οι τουρίστες που εισέρχονται στην Περιφέρεια Κρήτης μέσω 
Κρουαζιερόπλοιου ή σκαφών αναψυχής συνοψίζονται παρακάτω ανά τόπο πρόσβασης.

Πηγές: Ειδικό ΠΧΣ & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό , Ο.Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Ο.Λ.Σούδας Α.Ε., Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, τον Δήμο Χανίων και τον Εμπ/κό Επιμελητήριο Χανίων: Μέτρηση της ικανοποίησης Επιβατών Κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας.

Σημεία Ενδιαφέροντος

• Κρήνες Μοροζίνι
• Ενετική Λότζια
• Βασιλική Αγίου Μάρκου
• Εκκλησία Αγίου Τίτου
• Καθεδρικός Αγίου Μηνά
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Ιστορικό Μουσείο
• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
• Τάφος Καζαντζάκη
• Ενυδρείο Θαλασσόκοσμος
• Πολιτιστικό Κέντρο

Ηράκλειο

• Παλαιά Πόλη
• Βυζαντινό Τείχος
• Αρχαία Κυδωνία
• Ενετικό Λιμάνι και Αιγυπτιακός Φάρος
• Τζαμί Κιουτσούκ Χασάν
• Κεντρική Αγορά και Κουμ Καπί
• Ναυτικό Μουσείο
• Οικεία Βενιζέλου
• Τάφοι Βενιζέλων
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
• Μητρόπολη και Ναός Αγ. Ρόκου
• Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας

Χανιά

• Παλαιά Πόλη
• Ενετικό Κάστρο Φορτέτζα
• Φάρος Ρεθύμνου
• Ενετική Λότζια
• Ενετική Κρήνη Rimondi
• Δημοτικός Κήπος
• Ιστορικό Μουσείο Ρεθύμνου
• Νεραντζέ τζαμί
• Ναός Αγίου Φραγκίσκου
• Μεγάλη Πόρτα
• Τζαμί Καρά Μουσά Πασά
• Μονή Αρκαδίου

Ρέθυμνο

• Λίμνη Βουλισμένη
• Νεοκλασικά κτίρια
• Νησάκι Αγίων Πάντων
• Κιτροπλατεία
• Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
• Ι.Ν. Παναγίας Κεράς
• Ναός Αγίου Νικολάου στον Όρμο
• Ναός Παναγίας Βρεφοτρόφου
• Έκθεση Οχημάτων Εποχής στα Λακώνια

Άγιος Νικόλαος

Ικανοποίηση Επισκεπτών



40

• Μάρτυρας της πλούσιας ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού στέκονται τα αναρίθμητα μουσεία που εκθέτουν σημαντικά και πολύτιμα 
εκθέματα. Εκ των σημαντικότερων μουσείων της Κρήτης είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα πιο αξιόλογα και μεγάλα μουσεία στην 
Ελλάδα, στο οποίο εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας που καλύπτουν περίπου 5.500 
χρόνια, από την νεολιθική εποχή μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Κυρίαρχη θέση, όμως, στις συλλογές του κατέχουν τα μοναδικά αριστουργήματα της 
μινωικής τέχνης, την οποία μπορεί κανείς να θαυμάσει σε όλη της την εξέλιξη.

• Στην Κρήτη απαντώνται περίπου 50 μουσεία διαφόρων θεμάτων & αντικειμένων, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η ιστορία και ο πολιτιστικός πλούτος 
του νησιού:
o Ιστορικά & αρχαιολογικά μουσεία & συλλογές: Αρχαιολογικά Μουσεία Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Σητείας, Κισάμου και Αρχανών, 

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Δημοτικό Μουσείο Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης, Μουσείο Μονής Αγ. Τριάδας 
Τζαγκαρόλων στο Ακρωτήρι Χανίων, Βυζαντινά Μουσεία  Ηρακλείου, Χανίων (και μεταβυζαντινής περιόδου) και Ρεθύμνου, αρχαιολογικές συλλογές 
στην Ιεράπετρα, στο Μύρτος και στο Γάζι Ηρακλείου, Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά κτλ. 

o Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
o Λαογραφικά και εθνολογικά μουσεία: Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας και Παράδοσης στους Βώρους, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου, 

Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου, Μουσείο Λυχνοστάτης στη Χερσόνησο, Μουσείο Αγροτικής Ιστορίας στον Αρόλιθο, Λαογραφικό
Μουσείο Σητείας κτλ.

o Μουσεία και συλλογές που αναδεικνύουν τη ζωή και το έργο μεγάλων συγγραφέων, καλλιτεχνών και πολιτικών από την Κρήτη: Ελευθέριος Βενιζέλος, 
Νίκος Καζαντζάκης, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, Νίκος Ξυλούρης κτλ. 

o Μουσεία & Επισκέψιμοι χώροι που έχουν σχέση με τη φύση και τις επιστήμες: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ενυδρείο Κρήτης στις Γούρνες, Μουσείο 
Κρητικών Βοτάνων, Μουσείο Αλιείας στο Κολυμπάρι, Γεωλογικό Μουσείο Ζάρρου, Μουσείο Χημείας στα Χανιά κτλ.

Μουσεία

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι
Η Κρήτη αποτελεί έναν προορισμό με τεράστια ιστορική και πολιτισμική σημασία. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων με 
πολυτάραχη και μακραίωνη ιστορία και σπουδαία παράδοση. Η άνθηση μεγάλων αρχαίων πολιτισμών άφησε ως παρακαταθήκη για μια 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία μεταφέρεται στο σήμερα με πλήθος αρχαιολογικών τόπων, μνημείων και ναών, που σε 
συνδυασμό με την ιδιόμορφη κρητική κουλτούρα δημιουργούν ένα ξεχωριστό πολιτιστικό & θρησκευτικό  τουριστικό προϊόν. 

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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• Μεγάλα Ενετικά φρούρια δεσπόζουν στις μεγάλες πόλεις και σε νευραλγικές θέσεις του νησιού. Το εντυπωσιακότερο είναι το Φρούριο Κούλε στο λιμάνι 
του Ηρακλείου, ενώ σε καλή κατάσταση σώζονται ακόμη το Φρούριο Ιντζεδίν που προστάτευε τον Κόλπο της Σούδας, το Φραγκοκάστελο, του Φιρκά στο 
λιμάνι των Χανίων, της Καζάρμας στη Σητεία, του Καλέ στην Ιεράπετρα, της Φορτέτσας στο Ρέθυμνο και τα διάσημα φρούρια στα νησιά της Σπιναλόγκας, 
της Γραμβούσας και της Σούδας. 

• Παρά τις σημαντικές ελλείψεις συντήρησής τους, τα φρούρια και κάστρα της Κρήτης αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται 
συχνά και ως χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Φρούρια

• H Κρήτη διαθέτει 99 επίσημα χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς: «ΕΘΙΑ» Αρχάνες, Πρινιάς  Αστερουσίων,, Βάιον, Ανατολή, Κρίτσα, Κάτω 
Ζάκρος, Άγιος Αθανάσιος, Ομαλός, Αγία Ρούμελη, Κομιτάδες, Χώρα Σφακίων, Μύλοι, Αρμένιοι, Μυρθιός

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• Η Κρήτη έχει τεράστια ιστορική και πολιτισμική σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι στο νησί αναπτύχθηκε ο Μινωικός πολιτισμός (2800 π.Χ. – 1400 
π.Χ.), ο πρώτος πολιτισμός επί σημερινού ευρωπαϊκού εδάφους. Διαθέτει περίπου 60 αρχαιολογικούς χώρους, διαφόρων ιστορικών περιόδων και 
πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στο νησί, οι οποίοι συνδράμουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω του τουρισμού που 
προσελκύουν, όπως Κνωσσός, Φαιστός, Σπιναλόγκα, Γόρτυνα, Σπήλαιο Ψυχρού- Δικταίο Άντρο, Φρούριο Κούλε, Ανάκτορο Μάλιων, Τύλισος, Ανάκτορο 
Ζάκρου κτλ.

Αρχαιολογικοί Χώροι

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (2)
Στην Περιφέρεια σώζονται πλήθος αρχαιολογικών χώρων που μαρτυρούν την άνθιση και ανάπτυξη του Μινωικού πολιτισμού και άλλων 
ιστορικών περιόδων του νησιού. Στην Κρήτη υφίσταται επίσης σημαντικό απόθεμα σε Φρούρια, κληρονομιά από το Ενετικό και 
Βυζαντινό, κυρίως, παρελθόν του νησιού. Τέλος, στην Κρήτη διασώζονται και δεκάδες παραδοσιακοί οικισμοί που διατήρησαν στο 
πέρασμα του χρόνου τον τοπικό τους χαρακτήρα και φυσιογνωμία.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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• Στο εσωτερικό τμήμα του νησιού και κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές υπάρχουν πολλά μνημεία της κρητικής αγροτικής υπαίθρου: 
Μητάτα (αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τόπο προσωρινής διαμονής για τους κτηνοτρόφους), φάμπρικες (παλιά ελαιοτριβεία, τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται αλλά διατηρούν  αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική τους αξία), μύλοι, νεμόμυλοι, χαρουπόμυλοι, γεφύρια, κρήνες κά.

• Η συγκεκριμένη κατηγορία μνημείων μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο για τη χάραξη θεματικών – πολιτιστικών διαδρομών.

Αγροτικά
Μνημεία

• Οι βυζαντινές και βενετικές εκκλησίες της Κρήτης ανέρχονται περίπου σε 5.000, με χωρική συγκέντρωση στην ενδοχώρα του νησιού. 
• Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει πολλά μοναστήρια, η πλειοψηφία των οποίων γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τη βυζαντινή και βενετική περίοδο και 

συχνά αναδείχθηκαν σε κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Πολλά από αυτά 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 τους ως μοχλοί τοπικής ανάπτυξης (μοναστήρι της Βιδιανής, Μονή Τοπλού, 
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλί, Μονή της Αγίας Ειρήνης, Μονή Καλυβιανής). 

• Τέλος, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΤ, στην Κρήτη βρίσκονται 61 θρησκευτικά προσκυνήματα (Μονές Αρκαδίου, Αρετίου, Κρεμαστών, Αγίου Γεωργίου-
Σεληνάρι, Βιδιανής, Εξακουστής, Κρεμαστών, Καψά, Πρέβελη κτλ.).

Εκκλησίες-
Μοναστήρια

• Στην Κρήτη υπάρχουν 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 μνημεία από την ύπαιθρο (ανεμόμυλοι οροπεδίου Λασιθίου). 

Διατηρητέα 
Κτίρια

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (3)
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.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες

• 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 φυσικό περιβάλλον και τις συνήθειες του τόπου.: «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. 

Πολιτιστικές 
Διαδρομές

• Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνονται κάθε χρόνο (κυρίως κατά την θερινή περίοδο):
o Πολυθεματικές εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, χώρος, εκθέσεις) στις οποίες συμμετέχουν ντόπιοι και ξένοι καλλιτέχνες 
o Θεματικά πανηγύρια & εκδηλώσεις βασισμένες στα τοπικά προϊόντα 
o Πανηγύρια με αφορμή θρησκευτικές εορτές 
o Καρναβάλι Ρεθύμνου
o Πολιτιστικά Βαρδινογιάννεια

Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις

Ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με δραστηριότητες ξεναγήσεων σε πολιτιστικές διαδρομές και 
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Κρήτη.

• Η Κρήτη αποτελεί ιδανικό προορισμό ξεναγήσεων δεδομένου του ιστορικού, πολιτιστικού, μνημειακού και περιβαλλοντικού πλούτου που διαθέτει. Στις 
αρχές του 2020 ο Δήμος Ηρακλείου προσέφερε δωρεάν θεματικές ξεναγήσεις («Μία βόλτα στην Ιστορία») σε όλους τους μεμονωμένους επισκέπτες της 
πόλης του Ηρακλείου, ξένους και Έλληνες, σε συνεργασία με τα μέλη του Σωματείου Επαγγελματιών ξεναγών Κρήτης-Σαντορίνης, δίνοντας τους την 
ευκαιρία να επισκεπτούν μουσεία και μνημεία της πόλης.

Ξεναγήσεις

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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• Στους θρησκευτικούς τόπους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα περιλαμβάνεται και η Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο.
• Η ζήτηση για θρησκευτικό τουρισμό προέρχεται κυρίως από το εσωτερικό και 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 τους.
• 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 Ευρώπης (Σερβία, Ρωσία, Ρουμανία, Κύπρος), καθώς και από ομάδες χριστιανών από τη Συρία, 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 τουρισμού όλο το έτος και όχι 
μόνο τη θερινή ή τουριστική περίοδο. 

• Οι θρησκευτικές εορτές και πανηγύρεις υπάρχουν 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. 

Μονή Αρκαδίου

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Θρησκευτικός τουρισμός 
Η Ελλάδα δεν αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο (μερίδιο αγοράς: 2,1%/IPK International, 2020), αν και 
είναι γνωστά πολλά μνημεία και τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, στην Ελλάδα 
εντοπίζονται περίπου 280 τόποι θρησκευτικού ενδιαφέροντος, από τους οποίους εκτιμάται ότι περίπου 20-25 έχουν υψηλή τουριστική 
επισκεψιμότητα, αν και λόγω μη τήρησης στατιστικών στοιχείων, δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν τα σχετικά μεγέθη. 

Πηγές: Θρησκευτικός Τουρισμός, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., 2014 / Σ. Πολύζος (2010), Σειρά Ερευνητικών Εργασιών,  Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών
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• 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, Μονή 
Αγίου Πέτρου και Παύλου, Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Μηνά, Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών

Αξιοθέατα

• Παρόλο που το Ηράκλειο είναι 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).

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

• Κηποθέατρα Ν. Καζαντζάκη &  Μ. Χατζιδάκι (το καλοκαίρι διοργανώνονται συναυλίες, παραστάσεις κτλ.), 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 
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις), Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας (κάθε καλοκαίρι στην πλατεία Ελευθερίας), Καστρινό 
Καρναβάλι (με αποκορύφωμα την παρέλαση του καρναβαλιού, που ξεκινά από την πύλη των Χανίων και καταλήγει στην Πλατεία Ελευθερίας). 

Θέατρα
Παραστάσεις 

Φεστιβάλ

• Η Οδός Χάνδακος με πολλά μικρά μαγαζάκια για αγορές που οδηγεί μέχρι και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. 
• Η οδός Δαιδάλου ένας από τους πιο εμπορικούς πεζόδρομους του Ηρακλείου (εκεί υπάρχουν πολλά 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 πολλά μαγαζάκια για αναμνηστικά δώρα, όπου στεγάζεται η κεντρική αγορά του Ηρακλείου (καταστήματα με 
τουριστικά είδη, φτηνά ρούχα και παπούτσια, φρούτα, λαχανικά, βότανα, μπαχαρικά, τυροκομικά, κρεοπωλεία), η Δημοκρατίας, η Ικάρου, η Αντιστάσεως 
και η Κνωσού. Στην παραλιακή λεωφόρο Σ. Βενιζέλου λειτουργεί το πρώτο εμπορικό κέντρο της πόλης

Αγορά
(Shopping)

• Ενετικά τείχη - ενετικό λιμάνι, οδός 25ης Μαρτίου, οδός Μαρτύρων 25ης Αυγούστου, συνοικία «Λάκκος», συνοικία Αγία Τριάδα (Κιζίλ Τάμπια), παλιά 
πόλη (Χάνδακας), παραλιακή λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, κτλ.Περίπατος στην Πόλη

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ηράκλειο
Το Ηράκλειο συγκεντρώνει στοιχεία που μπορούν να το αναδείξουν ως city break προορισμό, όπως την τοπική αγορά, τα εστιατόρια, 
τους πεζόδρομους, διασκέδαση και τα αξιοθέατα.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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• Δημοτικός 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 κτλ.Αξιοθέατα

• 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.

Διασκέδαση-
Νυχτερινή Ζωή

• Θερινός κινηματογράφος στο κήπο του δημοτικού πάρκου, παραστάσεις στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Εκθέσεις Ζωγραφικής (Δημοτική Πινακοθήκη 
Χανίων), εικαστικές εκδηλώσεις, συναυλίες κλασικής και σύγχρονης μουσικής, θεατρικά έργα κτλ.

• «Καλοκαιρινό Φεστιβάλ της πόλης των Χανίων» (κάθε χρόνο Ιούλιο – Σεπτέμβριο με μουσικές, χορευτικές, 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.

Θέατρα
Παραστάσεις 

Φεστιβάλ

• 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.
• Δημοτική Αγορά: Στεγάζει 76 καταστήματα, που πωλούν κυρίως τοπικά προϊόντα.
• Πλ. Σοφοκλή Βενιζέλου, διάφορα μαγαζιά με τουριστικά και άλλα είδη. 
• Επίσης, πληθώρα καταστημάτων βρίσκονται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως στις οδούς Στρατηγού Τζανακάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, Χατζημιχάλη 

Γιάνναρη και Σκαλίδη.

Αγορά
(Shopping)

• Ενετικό λιμάνι Χανίων, Παλιά πόλη, Συνοικία Χαλέπα, Τοπανάς & Εβραϊκή Συνοικία, Νέα Χώρα, Ακτή Κουντουριώτη, Ακτή Ενώσεως, συνοικία Καστέλι, 
πλατεία Αγίου Νικολάου, κτλ.Περίπατος στην Πόλη

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Χανιά
Αντίστοιχα, τα Χανιά προσφέρουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, από αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικές διαδρομές, μέχρι αγορές, χώρους διασκέδασης και εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν διαφορετικά τουριστικά προϊόντα που 
διαμορφώνουν έναν προορισμό κατάλληλο για όσους επισκέπτες αναζητούν city-break διακοπές.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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• Φρούριο Φορτέτζας, εκκλησία Αγ. Φραγκίσκου, αρχ. Μουσείο Ρεθύμνου, κρήνη Ριμόντι, ωδείο  - Τζαμί Γαζή Χουσεΐν Πασά, λαογραφικό μουσείο, 
«Τούρκικο» σχολείο, Ιερός ναός Αγίου Φραγκίσκου, Λότζια, τέμενος Καρά Μουσά ΠασάΑξιοθέατα

• Το θετικό στοιχείο στη νυχτερινή διασκέδαση του Ρεθύμνου είναι όλα τα μαγαζιά βρίσκονται στο παλιό λιμάνι και την παλιά πόλη . Το καλοκαίρι ο 
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 τη κρήνη Ριμόντι, όπου υπάρχουν μουσικά καφενεία. Επίσης, στα στενά 
σοκάκια της παλιάς πόλης υπάρχουν πολλά μαγαζιά, κυρίως εστιατόρια και μεζεδοπωλεία.

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή

• Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα καρναβάλια της Ελλάδος. 
• Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου, διεξάγεται τον Αύγουστο με πλήθος μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων που 

αναφέρονται στην περίοδο της Αναγέννησης.
• Θέατρο Ερωφίλη-Fortezza: Το καλοκαίρι φιλοξενείται πλήθος παραστάσεων θεάτρου και χορού
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ρεθύμνου με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παιδικό θέατρο και παραστάσεις χορού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Θέατρα
Παραστάσεις 

Φεστιβάλ

• 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. 
• Επίσης, η Λεωφόρος Κουντουριώτη (ο κεντρικότερος δρόμος που διασχίζει το Ρέθυμνο), συγκεντρώνει πλήθος εμπορικών καταστημάτων και καταλήγει 

στην πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων. 

Αγορά
(Shopping)

• Παλιά πόλη (οδός Ν. Φωκά -Μακρύ Στενό, οδός Εθν. Αντιστάσεως -Μεγάλη Πόρτα, οδός Αρκαδίου), Ενετικό λιμάνι, Παραλιακή οδός Ελ. Βενιζέλου, κτλ.Περίπατος στην Πόλη

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ρέθυμνο
Το Ρέθυμνο, εδώ και χρόνια έχει αρχίσει μια οργανωμένη προσπάθεια να στηρίξει το πρόγραμμα του χειμερινού τουρισμού, καθώς 
συγκεντρώνει επίσης αξιοθέατα, δραστηριότητες και σημαντικές εκδηλώσεις που δύνανται να ενισχύσουν την ανάπτυξη του city break 
τουρισμού και να αυξήσουν την επισκεψιμότητα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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• Ο τουρισμός MICE είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας (2 – 4 μέρες συνήθως) ενώ ο συνεδριακός επισκέπτης κατέχει υψηλή κοινωνική θέση (επιστήμονας, ανώτερο στέλεχος), με συνέπεια να είναι και ανώτερου 
οικονομικού επιπέδου. Οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν συνέδρια είναι σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO, επισκέπτες υψηλού 
εισοδηματικού επιπέδου, που ξοδεύουν έως και 7 φορές περισσότερα χρήματα συγκριτικά με τον τουρίστα που έρχεται για διακοπές με οργανωμένο πακέτο και συγκεκριμένο budget. Κατά μέσο όρο, η δαπάνη του επισκέπτη 
που έρχεται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου εκτιμάται σε 1.900 ευρώ, ενώ ο άμεσος τζίρος από ένα μέσο συνέδριο υπολογίζεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ. Η δαπάνη ενός απλού επισκέπτη εκτιμάται στα 690 ευρώ. 

• Επομένως, ο συνεδριακός τουρισμός είναι υψηλών απαιτήσεων ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και υψηλής δαπάνης. 
• Η αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα από το 2014 και μετά, με έμφαση στην τελευταία τριετία 2017-2019, συνοδεύτηκε από αύξηση κατά 40% του αριθμού των διεθνών συνεδρίων που πραγματοποιούνται στη χώρα (2017: 

144 / 2020: 202) με την Ελλάδα να κερδίζει 10 ολόκληρες θέσεις (από 31η σε 21η) στην σχετική κατάταξη της International Congress and Convention Association (ICCA). Ωστόσο, η Κρήτη δεν κατάφερε να πάρει μερίδιο από την 
αύξηση του συνεδριακού τουρισμού της χώρας παραμένοντας στάσιμη και σε πολύ χαμηλά επίπεδα αφού τόσο το 2017 όσο και το 2019 έγινε ο ίδιος αριθμός συνεδρίων σε Ηράκλειο (7) και Χανιά (6). Δυστυχώς, η Κρήτη 
φαίνεται να μην έχει καταφέρει να αποτελεί υπολογίσιμο προορισμό του συνεδριακού τουρισμού, ο οποίος στη χώρα μας έχει ως περίοδο αιχμής του μήνες από Απρίλιο έως Ιούνιο, καθώς σε αυτό το διάστημα 
πραγματοποιείται το 40% των συνεδρίων στη χώρα μας, και ακολουθεί η περίοδος Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, όπου πραγματοποιείται το 35% των συνεδρίων, ενώ από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο γίνονται συνέδρια που 
περιορίζονται όμως στα στενά όρια της ελληνικής πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή σε Κύπρο και Τουρκία το 80% του χειμερινού τουρισμού αποτελείται από συνέδρια.

• Η παραπάνω εξέλιξη φαίνεται να οφείλεται πρωτίστως στις υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τον συνεδριακό τουρισμό στην Κρήτη. Στο νησί υπάρχουν τουλάχιστον 10 ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν τις
κατάλληλες υποδομές, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετές για να επιτευχθεί μια συνολική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ειδικότερα, στην Κρήτη οι χώροι συνεδρίων είναι συγκεκριμένοι και περιορίζονται κυρίως σε
Ηράκλειο (Δήμους Ηρακλείου και Χερσονήσου) και Χανιά (Δήμους Χανίων και Πλατανιά) και σε ελάχιστα συγκεκριμένα ξενοδοχεία σε Αγ. Νικόλαο, Ελούντα και Ρέθυμνο, ωστόσο ανήκουν σε ξενοδοχειακές μονάδες που τη
χειμερινή περίοδο είναι κλειστές.

• Έτσι, οι συνολικές κλίνες εντός ξενοδοχείων με συνεδριακή υποδομή που αριθμούν περισσότερες από 32.500 (υψηλότερες στη χώρα) φαίνεται να μένουν αναξιοποίητες σε έναν προορισμό που διακρίνεται και στον αριθμό
συνολικών κλινών σε Ξενοδοχεία 4* και 5*. Επιπλέον, στην Κρήτη εντοπίζονται 7 Συνεδριακά και Εκθεσιακά Κέντρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης που διαθέτει σημαντική
συνεδριακή υποδομή (αίθουσα δυναμικότητας 1.000 ατόμων) και το νεότευκτο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με πολυχώρους, ενώ υπολογίσιμοι είναι οι συνεδριακοί χώροι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
και του ΜΑΙΧ. Ωστόσο, η δυτική πλευρά της Κρήτης στερείται συνεδριακού χώρου άνω των 1.000 ατόμων ενώ το νησί δεν έχει αποκτήσει ακόμη υποδομή αυτόνομου συνεδριακού χώρου που θα μπορούσε να προσελκύσει
μεγάλα συνέδρια κατά την περίοδο Δεκέμβριο-Μάρτιο, αν και το νέο Πολιτιστικό Κέντρο μπορεί να θέσει τις βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσθετο πρόβλημα συνιστά η συχνότητα της αεροπορικής σύνδεσης της
Κρήτης με το εξωτερικό, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ως προορισμό συνεδριακού τουρισμού.

• Ο κατάλογος των αδυναμιών της Κρήτης στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν κλείνει με την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού οργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων, ενώ οριζόντια προβλήματα όπως η ελλιπής εκπαίδευση, η
έλλειψη ενός συντονιστικού φορέα –σε εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο- για τον συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα, η μη επαρκής προβολή, η έλλειψη πιστοποίησης συνεδριακών κέντρων και επαγγελματιών και η έλλειψη
ενός μητρώο συνεδριακών χώρων δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατάσταση.

MICE | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η βιομηχανία συνεδρίων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 
κλάδους του τουρισμού παγκοσμίως, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με σημαντική, εν δυνάμει 
συμμετοχή στην άμβλυνση εποχικών διακυμάνσεων της τουριστικής περιόδου. 

Πηγές: HAPCO Δελτία Τύπου, ICCA Statistics 2017-2019, ΙΝΣΕΤΕ, Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού της Ελλάδας

• Αναμφίβολα η Κρήτη έχει να κερδίσει πολλά από τον συνεδριακό τουρισμό, καθώς η επαρκής αεροπορική σύνδεσή της με το εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ευνοεί την ανάπτυξή του. 
• Παρά το γεγονός ότι τα συνέδρια προτιμούν τις πόλεις από τους “Sun & Beach” προορισμούς, η Κρήτη διαθέτει τουλάχιστον 2 σημαντικούς αστικούς ιστούς που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το τουριστικό προϊόν με

δεδομένο ότι τα μεγαλύτερα συνέδρια της χώρας δεν ξεπερνούν τα 500 με 1.000 άτομα και η διεξαγωγή τους αφορά τουλάχιστον δύο μέρες. Επιπρόσθετα, ο πιο σημαντικός χώρος για την φιλοξενία συνεδρίων είναι τα 
ξενοδοχεία, στα οποία η Κρήτη διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και συγκριτικό πλεονέκτημα. 

• Στην Κρήτη κατά το παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά συνέδρια, κυρίως, στον κλάδο υγείας, μέσα από τα οποία προέκυψαν σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις, και ο οποίος μαζί με τους κλάδους 
τεχνολογίας και επιστήμης συγκεντρώνουν σχεδόν 1 στα 2 συνέδρια. 

• Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι ο συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα επλήγη σφοδρά από την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) καταγράφοντας απώλειες τζίρου της τάξεως του 70%, αφού το 
μεγαλύτερο ποσοστό των διεθνών συνεδρίων αναβλήθηκε για το επόμενο έτος, ενώ ένα ποσοστό περίπου 20% ακυρώθηκε τελείως.
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Αγροτουρισμός | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες
Οι διακοπές σε αγροτουριστικό κατάλυμα στην Κρήτη συνδέονται άρρηκτα με τη φημισμένη κρητική διατροφή, όπου ο επισκέπτης έχει
τη δυνατότητα να δοκιμάσει ή/και να βοηθήσει στην προετοιμασία της. Οι περισσότερες αγροτουριστικές μονάδες έχουν ιδιόκτητες 
καλλιέργειες και φάρμες, όπου παράγονται προϊόντα βιολογικά. Γνήσια κρητικά προϊόντα αποτελούν τα κύρια συστατικά του φαγητού
των επισκεπτών, το οποίο συνήθως είναι μαγειρεμένο από την ίδια την ιδιοκτήτρια βασισμένο πάντα σε παραδοσιακές συνταγές

• Σε κάποιους οικισμούς δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στην ετοιμασία του φαγητού, να μάθουν τα μυστικά της παραδοσιακής κρητικής μαγειρικής, της παραδοσιακής βιολογικής καλλιέργειας κηπευτικών 
και της παρασκευής γλυκών μέσα από οργανωμένα μαθήματα που παρέχονται. Συνολικά στο νησί λειτουργούν 136 αγροτουριστικές μονάδες, με το 45% από αυτές να λειτουργούν στην ΠΕ Χανίων και 34% στην ΠΕ Ρεθύμνου. 

• Σύμφωνα με την Ένωση Τουρισμού Υπαίθρου & Αγροτουρισμού Κρήτης, το 20% των μελών της (70 επιχειρήσεις, μέχρι 40 κλίνες) λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι υπόλοιπες αγροτουριστικές μονάδες λειτουργούν 
έως τα Χριστούγεννα, με υψηλή πληρότητα. Τα τελευταία 20 χρόνια η ζήτηση στον αγροτουρισμό της Κρήτης παρουσιάζει συνεχή αύξηση.

• Θερμοκήπια
• Αντίσκηνα για πικνίκ
• Παιδότοπους με θέμα τη φάρμα
• Ιππασία, βόλτα με άλογα
• Ποδηλασία βουνού
• Οδοιπορικό στο δάσος

• Διάσχιση φαραγγιού
• Καλλιέργεια της γης
• Ψάρεμα σε λιμνούλες
• Τάισμα ζώων
• Παρασκευή ψωμιού
• Μαθήματα μαγειρικής

Πρότυπες Αγροτουριστικές Μονάδες

• Ένας πρότυπος παραδοσιακός 
οικισμός, με εξαιρετικά 
συντηρημένα και ανακαινισμένα 
σπίτια, λιθόστρωτα σοκάκια, 
υπογειοποιημένες ηλεκτρικές 
παροχές ρεύματος, και ελεύθερο 
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 για 
την αγροτική ανάπτυξη και την 
αναβάθμιση χωριών. 

Αρχάνες

• 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 υποδοχής, ηλεκτρικό δεν 
υπάρχει σε κανένα από τα σπιτάκια 
και ο κύριος φωτισμός των 
σπιτιών, γίνεται με λάμπες 
παραφίνης και κεριά.

Άσπρος Ποταμός

• Είναι μία ολόκληρη 
αναπαλαιωμένη γειτονιά που 
βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό της 
επαρχίας Αποκορώνου στην Κρήτη, 
σε υψόμετρο 400μ. και απόσταση 
25 χλμ. από τα Χανιά. 

• Οι επισκέπτες μπορούν να 
συμμετέχουν στο ζύμωμα του 
ψωμιού και το φούρνισμα, 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 
φυσητού γυαλιού.

Σαμωνάς

• Βρίσκεται 11χλμ. έξω από το 
Ηράκλειο. Οι επισκέπτες μπορούν 
να δουν τη λαογραφική συλλογή 
στο μουσείο αγροτικής ιστορίας & 
λαϊκής τέχνης, να κάνουν βόλτα 
στα πετρόχτιστα σοκάκια, ενώ 
μπορούν να συμμετάσχουν και σε 
εργαστήρια λαϊκών τεχνών.

Αρόλιθος

• Βρίσκεται στους πρόποδες του 
Ψηλορείτη,  περίπου 46 χλμ 
νοτιοδυτικά του Ηρακλείου έχει 
δημιουργηθεί πρότυπος οικισμός 
μέσα στη φύση που προσφέρει 
πλούσιες αγροτουριστικές 
υπηρεσίες και δραστηριότητες.

Ζαρός (Ελαιώνας)

• Βρίσκεται στους πρόποδες του 
Ψηλορείτη από την πλευρά του 
Ρεθύμνου, σε υψόμετρο ~500μ.

• Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα μικρό 
οικοτουριστικό χωριό με 
εγκαταστάσεις διαμονής, κτίρια 
προσαρμοσμένα στο φυσικό 
περιβάλλον και με πλήθος 
δραστηριοτήτων.

'Έναγρον Οικοτουριστικό Χωριό  
Αξός

Δραστηριότητες
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Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα
Η Κρήτη έχει να επιδείξει ένα ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από αξιόλογους 
φυσικούς σχηματισμούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, τοπία φυσικού 
κάλλους, κτλ., τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους

• Περιοχές «Natura 2000»: Περισσότερες από 50 περιοχές  της Κρήτης είναι ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό δίκτυο «Natura 2000», για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

• Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 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 Γραμβούσας, του Ροδωπού και του Κάβο Σίδερο, όλες οι νησίδες 
που περιβάλλουν την Κρήτη και περιοχές όπως το Λαφονήσι, η Γεωργιούπολη, το Ακρωτήριο Λίθινο, οι ακτές δυτικά 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 Ευρωπαϊκά 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.

Χλωρίδα & Πανίδα

• 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 φυτών, από τα οποία τα 170 είναι ενδημικά της Κρήτης. 

• Σε κάποιες απομονωμένες περιοχές του νησιού, κυρίως στα Λευκά Όρη και σε νησίδες, συναντώνται πολλά σπάνια στενοενδημικά είδη και υποείδη, δηλαδή 
φυτά, που έχουν εντοπιστεί μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. ενδημικές ορχιδέες). 

• Υπολογίζεται ότι τα ενδημικά είδη πανίδας στην Κρήτη είναι περίπου 1000, ενώ τα περισσότερα από αυτά 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 υπό εξαφάνιση είδος που 
απαντάται στις νότιες παρυφές των Λευκών Ορών και στα νησάκια Θοδώρου, Άγιοι Πάντες και Ντία, και επίσης ο αγριόγατος ένα είδος με πολύ μικρούς 
πληθυσμούς που μέχρι το 1997 θεωρούνταν ότι έχει εξαφανισθεί. 

• Η ορνιθοπανίδα της Κρήτης, θεωρείται μια από τις πλουσιότερες της Ευρώπης, καθώς φιλοξενεί περισσότερα από 350 είδη πτηνών. Στα κρητικά βουνά 
παρατηρείται ο μεγαλύτερος νησιωτικός πληθυσμός από γύπες στον κόσμο, ενώ, μαζί με την Κορσική, φιλοξενούν τα τελευταία ζευγάρια γυπαετών των 
Βαλκανίων. Η Κρήτη λόγω της γεωγραφικής θέσης, αποτελεί σταθμό για δεκάδες είδη μεταναστευτικών πουλιών, στο πέρασμα τους 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.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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Οικοτουρισμός | Άλλοι φυσικοί πόροι & δραστηριότητες
Η Κρήτη έχει να επιδείξει ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από αξιόλογους 
φυσικούς σχηματισμούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και χλωρίδα, τοπία φυσικού 
κάλλους, κτλ., τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

• Φαράγγια: Στην  Κρήτη, γνωστή και ως «Χώρα των Φαραγγιών» βρίσκονται περισσότερα από 400 φαράγγια. Η επαρχία των Σφακίων, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, 
φιλοξενεί το διασημότερο περιπατητικό φαράγγι της Ευρώπης, το Φαράγγι της Σαμαριάς. Στην ΠΕ Χανίων υπάρχει μεγάλο πλήθος πεζοπορικών φαραγγιών, πολλά εκ των 
οποίων είναι καταπράσινα. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν αρκετά προσβάσιμα όμορφα φαράγγια. Το πιο γνωστό είναι το Κουρταλιώτικο, μέσα από το οποίο περνάει ο Μεγάλος 
Ποταμός που καταλήγει στην πανέμορφη λίμνη του Πρέβελη. Πολλά φαράγγια υπάρχουν και στο Ηράκλειο,  με τα περισσότερα από αυτά να διασχίζουν τους όγκους 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 Ρούβα. 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.

• Σπήλαια: Η τραχιά μορφολογία της Κρήτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη πολυάριθμων σπηλαίων. Επισκέψιμα είναι τα σπήλαια του Ψυχρού, 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 
όρους Στρούμπουλα στο Ηράκλειο, τα Γεωπάρκα Σητείας και Ψηλορείτη και το Μελιδόνι στα Λευκά Όρη.

• Καταρράκτες: 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 Κουρταλιώτη, του Ρίχτη στη 
Σητεία και του Μυλωνά 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. 

• Υδροβιότοποι: Υδροβιότοποι που φιλοξενούν μεγάλους πληθυσμούς παρυδάτιων πτηνών υπάρχουν σε όλη την Κρήτη. Οι γνωστότεροι βρίσκονται στις εκβολές των 
ποταμών Αποσελέμη, Αναποδάρη, Αλμυρού Μαλεβιζίου, Μεγάλου Ποταμού του Πρέβελη, Αλμυρού Μιραμπέλου, Κυλιάρη και των ποταμών της Γεωργιούπολης. Άλλες 
εξαιρετικά σημαντικές τοποθεσίες είναι οι αλυκές του Ξερόκαμπου, της Γαύδου & της Χρυσής και τα έλη των Μαλίων, της Καταλυκής και της Φαλάσαρνας.

• Λίμνες: Η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Κρήτης βρίσκεται στον Κουρνά Αποκορώνου. Μικρές φυσικές 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 Στρούμπουλα, 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.

• Ορεινοί Όγκοι: Ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης καλύπτεται από ψηλά βουνά. Οι βασικοί ορεινοί όγκοι είναι οι οροσειρές της Δίκτης στο Λασίθι, του Ψηλορείτη στην 
Κεντρική Κρήτη και των Λευκών Όρεων στα Χανιά.

• Ζωντανά Μνημεία: 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

• Δραστηριότητες: Η Κρήτη, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, φιλοξενεί τεράστιο αριθμό αποδημητικών πουλιών στους πολυάριθμους εποχικούς υδροβιότοπους. Για τη μελέτη 
τους και την παρατήρησή τους. έχουν δημιουργηθεί/οριοθετηθεί παρατηρητήρια, όπως στη Λίμνη Κουρνά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης.

Άλλοι Φυσικοί Πόροι
& Δραστηριότητες

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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Γαστρονομικός Tουρισμός
Τα κρητικά προϊόντα και η κρητική κουζίνα διεκδικούν σημαντική θέση στη διεθνή γαστρονομία λόγω της αναγνωρισμένης υψηλής τους 
ποιότητας και των ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία. Η Κρήτη διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον αγροδιατροφικό 
τομέα και η κρητική διατροφή έχει χαρακτηριστεί ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας» από την UNESCO (2011). 

Κρητικά Αγροτικά 
Προϊόντα

Από την ανάλυση των εξειδικεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει ότι η Κρήτη έχει διαμορφώσει ισχυρά πλεονεκτήματα στα κηπευτικά, στη μικτή γεωργία και στην 
κτηνοτροφία. Καθόλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνονται γιορτές με επίκεντρο τα κρητικά προϊόντα: Γιορτή Ξινόχοντρου και Μουζουδιά , Πορτοκαλιού, Τσικουδιάς, 
Τυριού και Βοσκού, Λαδιού, Πατάτας, Μελιού, Ξεροτήγανου, Καλτσουνιού κτλ. Στην Κρήτη υπάρχουν 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 Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης, 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 λευκά και κίτρινα τυριά όπως τα ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτύρι, μαλάκα, στάκα και τυροζούλι. 
• Χόρτα και ενδημικά βότανα: απαραίτητο συστατικό της κρητικής διατροφής.
• Φρούτα: Τα φρούτα, κυρίως εσπεριδοειδή, ευδοκιμούν σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Φημισμένα είναι τα πορτοκάλια της περιοχής του Μάλεμε Χανίων (ΠΟΠ), όπως 

και της περιοχής του πεδινού Μυλοποτάμου, τα κεράσια Γερακαρίου, οι μπανάνες Άρβης και τα μήλα Οροπεδίου.
• Κρέας: Κυρίως αρνί, 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.
• 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 φυτών και βοτάνων που ευδοκιμούν 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 ευγένεια τους.
• Κρασί: 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.

Σήματα 
Πιστοποίησης

• Η Περιφέρεια Κρήτης δημιούργησε 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. 

• Το Σήμα ποιότητας κρητικής κουζίνας αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και αποδίδεται σε εστιατόρια και χώρους μαζικής εστίασης που ακολουθούν 
τις αρχές της κρητικής διατροφής και χρησιμοποιούν κυρίως ντόπια προϊόντα και αποκλειστικά εξαιρετικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο.

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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Στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν 2 εστιατόρια βραβευμένα με Χρυσό Σκούφο καθώς και 4 εστιατόρια που ανήκουν στην κατηγορία 
Top Notch. Σημαντική διάκριση αποτελεί και το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας που έχει απονεμηθεί συνολικά σε 12 εστιατόρια/ταβέρνες 
της Περιφέρειας. Τέλος, συνολικά 135 ξενοδοχεία της Περιφέρειας έχουν ενσωματώσει το «Ελληνικό Πρωινό».

Γαστρονομικός Tουρισμός | Βραβεύσεις/πιστοποιήσεις

Πηγές: Εστιατόρια Αττικής | Χρυσοί Σκούφοι (2020), Περιφέρεια Κρήτης | Ελληνικό Πρωινό, Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

ΠΕ Λασιθίου: Yacht Club, J-Tree, La Bouillabaisse, Old Mill

Top Notch βραβεία (4)

ΠΕ Λασιθίου:
• Calypso (15/20)

– Ελούντα, Ξεν. «Elounda Peninsula All Suite Hotel»
– Σε άμεση επαφή με το μαγευτικό τοπίο της Ελούντας, η σάλα και η βεράντα του «Calypso» 

φιλοξενούν την κουζίνα του καταξιωμένου σεφ Jean-Charles Metayer, την οποία εκτελεί με 
ακρίβεια η Αλεξάνδρα Φυτιλά, χρησιμοποιώντας πολυτελή υλικά σε συνδυασμό με την 
εξαιρετικής ποιότητας πρώτη ύλη, σε πιάτα άψογης τεχνικής και σπάνιου γευστικού πλούτου.

• Dionysos (15/20)
– Ελούντα, Ξεν. Elounda Beach
– Σε μια αριστοκρατική και ρομαντική εσωτερική αυλή με πράσινο στο ξενοδοχείο «Elounda 

Beach», ο ταλαντούχος Albert Hazma δημιουργεί σύνθετα πιάτα, σε μια φίνα προσωπική 
κουζίνα, στην οποία συνδυάζει απρόσμενα υλικά. 

Χρυσοί Σκούφοι 2020 (2)

Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2020 (12)

• ΠΕ Λασιθίου: Yacht Club, J-Tree, La Bouillabaisse, Old Mill, Ferryman, Pelagos Seaside Restaurant
• ΠΕ Ρεθύμνου: Αλέκος, Avli
• ΠΕ Χανίων: Λεβέντης, Χρυσόστομος
• ΠΕ Ηρακλείου: Ntore, Ονήσιμος 

«Ελληνικό Πρωινό» 

Ενδεικτικά 5* ξενοδοχεία:
ΠΕ Λασιθίου:
• Sitia Beach Resort & Spa, Σητεία
• Ostria Beach Hotel, Ιεράπετρα
• Kalimera Kriti Hotel & Village Resort, Σίσι 
• Vasia Resort & Spa, Σίσι
• Aquila Elounda Village, Ελούντα
• Blue Palace, Ελούντα
• Elounda Mare, Ελούντα
• Mirabello Beach Hotel & Village, Αγ. Νικόλαος
• Minos Palace Hotel & Suites, Αγ. Νικόλαος
• Apollonia Beach Resort & Spa, Αμμουδάρα
ΠΕ Ρεθύμνου: 
• Royal Blue Resort & Spa, Γεροπόταμος
• Caramel Boutique Resort, Αδελιανός Κάμπος
• Aquila Rithymna Beach, Αδελιανός Κάμπος
• Creta Royal Hotel, Σκαλέτα
• Grecotel Creta Palace, Ρέθυμνο
• Kyma Beach Hotel, Ρέθυμνο
• Atlantis Beach Hotel, Ρέθυμνο
ΠΕ Ηράκλειου: 
• Athina Palace Resort & Spa, Αμμούδι
• Cretan Malia Park, Μάλια
• Knossos Beach Bungalows & Suites, Κνωσσός
• Creta Maris Beach Resort
• Aldemar Royal Mare Ανισσαρά
ΠΕ Χανιών 
• Kalliston Resort & Spa, Χανιά
• Panorama Hotel, Χάνια
• Pilot Beach Resort,Γεωργιούπολη 

Περιφέρεια Κρήτης: 135 ξενοδοχεία με «Ελληνικό Πρωινό» 

• ΠΕ Ηρακλείου: Ελαιόλαδο Βιάννος (ΠΟΠ), Ελαιόλαδο 
Πεζά (ΠΟΠ), Ελαιόλαδο Αρχάνες (ΠΟΠ), Εξαιρετικό 
Παρθένο Ελαιόλαδο Θράψανο (ΠΟΠ), Σταφίδα 
Σουλτανίνα Κρήτης (ΠΓΕ), Γραβιέρα (ΠΟΠ), 
Ξυνομυζύθρα (ΠΟΠ), Παξιμάδι (ΠΓΕ), 
Πευκοθυμαρόμελο (ΠΟΠ)

• ΠΕ Ρεθύμνης: Ελαιόλαδο βόρειος Μυλοπόταμος 
(ΠΟΠ), Σταφίδα Σουλτανίνα (ΠΓΕ), Θρούμπα Αμπαδιάς 
(ΠΟΠ), Γραβιέρα (ΠΟΠ), Ξυνομυζύθρα (ΠΟΠ), 
Παξιμάδι (ΠΓΕ), Πευκοθυμαρόμελο (ΠΟΠ)

• ΠΕ Χανίων: Ελαιόλαδο Χανιά (ΠΓΕ), Ελαιόλαδο 
Κολυμβάρι (ΠΟΠ), Ελαιόλαδο΄Αποκόρωνας (ΠΟΠ), 
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (ΠΟΠ), 
Πορτοκάλια Μάλεµε Χανίων Κρήτης (ΠΟΠ) , Σταφίδα 
Σουλτανίνα Κρήτης (ΠΓΕ), Γραβιέρα (ΠΟΠ), 
Ξυνομυζύθρα (ΠΟΠ), Πηχτόγαλο Χανίων (ΠΟΠ), 
Παξιμάδι (ΠΓΕ), Πευκοθυμαρόμελο (ΠΟΠ)

• ΠΕ Λασιθίου: Σητεία Λασιθίου Κρήτης (ΠΟΠ), Σταφίδα 
Σουλτανίνα Κρήτης (ΠΓΕ), Γραβιέρα (ΠΟΠ), 
Ξυνομυζύθρα (ΠΟΠ), Ξύγαλο Σητείας (ΠΟΠ), Παξιμάδι 
(ΠΓΕ), Πευκοθυμαρόμελο (ΠΟΠ)

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ1

1.Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) 
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Ο οινοτουρισμός στην Περιφέρεια της Κρήτης, παρουσιάζεται μέσα από τις πολιτιστικές και οινικές διαδρομές σε Ανατολική και Δυτική 
Κρήτη, προσφέροντας στον επισκέπτη μια πλούσια εμπειρία από πολιτιστικά/αρχαιολογικά μνημεία καθώς και πληθώρα αμπελώνων 
και επισκέψιμων οινοποιείων σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές κρασιού

Πηγές: Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου | Wines of Greece

Οινοτουρισμός στην Ανατολική Κρήτη
• Ο οινοτουρισμός αναπτύσσεται στις περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου. 
– Στο ανατολικό άκρο της Κρήτης και το Νομό Λασιθίου, οι αμπελώνες βρίσκονται γύρω από την πόλη της Σητείας και νοτιότερα, αλλά και στο οροπέδιο της Ζήρου. Στον αμπελώνα της Σητείας παράγονται 

οι οίνοι ΠΟΠ Σητεία. Το φρούριο της Καζάρμας και το αρχαιολογικό μουσείο στη Σητεία, οι μινωικοί οικισμοί του Πετρά και του Μόχλου, η μινωική πόλη στο Παλαιόκαστρο, η μονή Τοπλού και το μουσείο 
της, το φοινικόδασος στο Βάι και το μινωικό ανάκτορο της Ζάκρου, είναι μερικά από τα αξιοθέατα της περιοχής της Σητείας. Ωστόσο, όσοι επισκέπτονται το Νομό Λασιθίου, μπορούν να εξερευνήσουν την 
πόλη του Αγίου Νικολάου με το αρχαιολογικό μουσείο, την Ελούντα, με τους ανεμόμυλους και τη Σπιναλόγκα, την αρχαία Λατώ, την αρχαιολογική συλλογή της Νεάπολης, τη μινωική έπαυλη του Μακρύ 
Γιαλού, τον αρχαιολογικό χώρο των Γουρνιών και την αρχαιολογική συλλογή στην Ιεράπετρα, το Δικταίο Άντρο (σπήλαιο Ψυχρού) και τους ανεμόμυλους στο Οροπέδιο Λασιθίου.

• Δρόμοι Κρασιού Ηρακλείου:
– Στην περιοχή του Ηρακλείου βρίσκεται το 68% των οινοποιείων, εμφιαλώνεται το 77% των ετικετών και παράγεται περί το 80% του συνολικού όγκου του κρασιού της Κρήτης, κάτι που συγκεντρώνει και 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για οινοτουρισμό στην ανατολική Κρήτη. 
– Με αφετηρία την πόλη του Ηρακλείου, ο ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί τα οινοποιεία της περιοχής, ακολουθώντας δύο διαδρομές, που «χαράζουν» οι Δρόμοι Κρασιού Ηρακλείου. 

Η ανατολική διαδρομή περιλαμβάνει τον αμπελώνα των Αρχανών, όπου παράγονται οι ερυθροί οίνοι ΠΟΠ Αρχάνες και τον αμπελώνα των Πεζών, όπου παράγονται οι λευκοί και ερυθροί οίνοι ΠΟΠ Πεζά. 
Η δυτική διαδρομή διασχίζει τον αμπελώνα των Δαφνών, όπου παράγονται οι ερυθροί ξηροί και γλυκείς οίνοι ΠΟΠ Δαφνές. Οι δύο αυτές διαδρομές συνδέονται μεταξύ τους οδικώς, γεγονός που 
προσφέρει ευελιξία και πληθώρα δυνατότητων στο σχεδιασμό του προγράμματος.

– Στην πόλη του Ηρακλείου, ο επισκέπτης θα δει τα ενετικά τείχη, το φρούριο Κούλες και το σύμβολο της πόλης την κρήνη Μοροζίνι (Λιοντάρια), το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, το ιστορικό μουσείο 
Κρήτης, το μουσείο φυσικής ιστορίας Κρήτης και το μουσείο εικαστικών τεχνών Ηρακλείου. Στην ανατολική διαδρομή των Δρόμων Κρασιού Ηρακλείου, βρίσκεται ο φημισμένος αρχαιολογικός χώρος της 
Κνωσού με το μινωικό ανάκτορο. Νοτιότερα, στην περιοχή του πανέμορφου χωριού των Αρχανών είναι η μινωική νεκρόπολη στο Φουρνί, το μινωικό ανάκτορο στον αρχαιολογικό χώρο των Αρχανών και 
λίγο ακόμα πιο νότια η μινωική έπαυλη Βαθυπέτρου. Μετά το Βαθύπετρο, υπάρχει το μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη και τα Αστερούσια, ενώ ανατολικά βρίσκεται η καρδιά της ζώνης ΠΟΠ Πεζά, 
με πλήθος επισκέψιμων οινοποιείων στην ευρύτερη περιοχή. Ανατολικά της διαδρομής αυτής, ο επισκέπτης μπορεί να δει το μινωικό ανάκτορο Γαλατά, το μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά, την 
αρχαία Αμνισό στις Γούβες, το ενυδρείο Κρήτης Θαλασσόκοσμος στις Γούρνες και τον αρχαιολογικό χώρο στα Μάλια. Η δυτική διαδρομή των Δρόμων Κρασιού Ηρακλείου ξεκινά από τις ανατολικές 
υπώρειες του Ψηλορείτη και νοτιοδυτικά συναντά τη ζώνη του ΠΟΠ Δαφνές. Ο δρόμος συνεχίζει προς τα νότια παράλια και τους αρχαιολογικούς χώρους Γόρτυνας, Λεβήνα και Φαιστού. Μεγάλο 
ενδιαφέρον έχει το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, στους Βώρους Τυμπακίου.

Οινοτουρισμός στη Δυτική Κρήτη
• Στο δυτικό άκρο της Κρήτης, τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα επιβλητικά Λευκά Όρη, στο νότιο μέρος των οποίων βρίσκεται το φαράγγι της Σαμαριάς ενώ στο οροπέδιο του Ομαλού βρίσκεται το 

βοτανικό πάρκο Κρήτης. Η περιοχή είναι ενδιαφέρουσα για οινοτουρισμό στη δυτική Κρήτη, καθώς είναι 2η σε πλήθος οινοποιείων, μετά το Ηράκλειο, πολλά από τα οποία είναι επισκέψιμα και οι 
διαδρομές για να τα επισκεφθεί κανείς τοποθετούνται γύρω από το βουνό. Στην πόλη των Χανίων ο επισκέπτης μπορεί να δει, μεταξύ άλλων, τα ίχνη της αρχαίας Κυδωνίας, τα ενετικά τείχη, το 
αρχαιολογικό μουσείο, τη βυζαντινή συλλογή και την οικία-μουσείο του Ελευθέριου Βενιζέλου.

• Στη Σούδα, το λιμάνι των Χανίων, βρίσκεται η αρχαία Απτέρα, το φρούριο Φορτέτζας και το οχυρό Ιτζεδίν. Στην περιοχή του Ακρωτηρίου είναι οι μονές Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, Γκουβερνέτου και 
Παζινού και το πάρκο διάσωσης χλωρίδας και πανίδας. Δυτικά από τα Χανιά, είναι η κύρια αμπελουργική ζώνη που παράγει τους οίνους ΠΓΕ Κίσσαμος. Η ευρύτερη περιοχή είναι διάσπαρτη από αρχαίες 
θέσεις, όπως η αρχαία Κίσσαμος με το μουσείο της, η Πολυρρήνια και η Φαλάσαρνα. Συνεχίζοντας νότια, ο επισκέπτης θα δει την αρχαία Έλυρο και την αρχαία Λισσό. Ανατολικά από τα Χανιά, στα 
αξιοθέατα περιλαμβάνονται ο μινωικός οικισμός στις Αζοϊρές, η αρχαία Ανώπολις, η αρχαία Τάρρα, στην έξοδο της Σαμαριάς και το Φραγκοκάστελο.

• Στη περιοχή του Ρεθύμνου η οργανωμένη οινοπαραγωγή άρχισε ουσιαστικά το 2008, με ορισμένα οινοποιεία στις περιοχές του Γεροποτάμου και του Φοίνικα. Οι ταξιδιώτες μεταξύ άλλων επισκέπτονται 
την όμορφη πόλη του Ρεθύμνου, το γραφικό παλαιό τμήμα της, το ενετικό κάστρο Φορτέτζα, το αρχαιολογικό και το ιστορικό-λαογραφικό μουσείο, το Γεροντόσπηλιο, την αρχαία Ελεύθερνα και την 
ιστορική Μονή Αρκαδίου και το φυσικό πάρκο του Ψηλορείτη.

Διαδρομές κρασιού

Οινοποιείο ΠΕ

Οινοτουρισμός στην Ανατολική Κρήτη

• Ιδαία Οινοποιητική

ΠΕ Ηρακλείου

• Mediterra Οινοποιητική

• Λυραράκης

• Μπουτάρη- Κτήμα Φανταξομέτοχο

• Ελληνικά Κελάρια Οίνων

• Αλεξάκης ΠΕ Λασιθίου

Οινοτουρισμός στη Δυτική Κρήτη

• Οινοποιεία Μανουσάκη ΠΕ Χανίων

Επισκέψιμα Οινοποιεία Περιφέρειας
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Τουρισμός Ευεξίας
Στην Κρήτη λειτουργούν 4 πιστοποιημένα κέντρα θαλασσοθεραπείας, με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από ΕΟΤ, με συνολική δυναμικότητα  
440 ατόμων. H πλειοψηφία των ξενοδοχείων 5* στην Κρήτη προσφέρουν υπηρεσίες spa από έμπειρους χειροπρακτικούς, με τη χρήση 
εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και ένα σύνολο άλλων υπηρεσιών όπως μασάζ, αρωματοθεραπεία ή βοτανοθεραπεία. 
Στην Κρήτη εντοπίζονται επίσης περίπου 100 ιαματικές πηγές οι οποίες δεν αξιοποιούνται.

Νομός Επωνυμία ΚΘ Δυναμικότητα Εγκαταστάσεις Επωνυμία Ξεν. Δωμάτια/Κλίνες Περίοδος Λειτουργίας

Χανιά PERLE ROI HEALTH SPA MARINE 140 • Hammam, λουτήρες 
υδροθεραπείας, δωμάτια μασάζ. PERLE RESORT HOTEL / 5* 133/292 • Εποχική (Απρίλιος – Οκτώβριος)

Ηράκλειο AEGEO SPA 100

• 1 εσωτερική πισίνα, 2 πισίνες με 
υδρομασάζ & χλιαρό θαλασσινό 
νερό, jacuzzi, solarium, σάουνα 
και hammam, καθώς και 24 
δωμάτια ειδικής θεραπείας. 

• Περιλαμβάνει Ινστιτούτο
Αποκατάστασης Σπονδυλικής 
Στήλης

KANTIA / 5* 289/665 • Εποχική (Απρίλιος – Νοέμβριος)

Ρέθυμνο ROYAL MARE THALASSO 100

• Ειδική υδροτονωτική πισίνα 
επιφάνειας 350τ.μ., Aquagym-
Aquastream, AquaBike, Καμπίνες 
φροντίδων, Χώρος μασάζ Zen, 
Hammam Oriental, Κέντρο 
Αισθητικής, Γυμναστήριο, Sauna, 
φυσικό solarium

ALDERMAR ROYAL
MARE VILLAGE / 5* 435/914 • Εποχική (Απρίλιος – Νοέμβριος)

Λασίθι ELOUNDA SPA & 
THALASSOTHERAPY CENTER 100

• Πισίνες θαλασσοθεραπείας, 
24 χώροι ατομικών θεραπειών 
μασάζ, ατομικοί λουτήρες 
υδροθεραπείας με θαλασσινό 
νερό, jacuzzi

THE ELOUNDA SPA &
THALASSOTHERAPY / 5* 254/551 • Εποχική (Απρίλιος – Οκτώβριος)
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Sports & Activities | Εγκαταστάσεις - υποδομές
Στο πλαίσιο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, το Ηράκλειο συμπεριλήφθηκε μεταξύ των περιφερειακών πόλεων 
που θα συνέδραμαν στην οργάνωσή τους, με το Παγκρήτιο Στάδιο να αναπτύσσεται για να καλύψει τις ανάγκες τους. Επιπλέον, στις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας υπάρχουν πλήθος άλλων περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων.

• Το κλίμα της Κρήτης επιτρέπει την άσκηση του αθλήματος κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. 
• Στην Κρήτη λειτουργούν δύο γήπεδα golf, επιτρέποντας στους φίλους του αθλήματος να συνδυάζουν τις διακοπές τους με το αγαπημένο τους σπορ. 
• Το ένα βρίσκεται στην ΠΕ Ηρακλείου, στην Χερσόνησο (Crete Golf Club), είναι διεθνώς γνωστό και αποτελεί ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα.
• Βρίσκεται 15 χλμ. ανατολικά του Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου και 7 χλμ. νότια του Λιμένα Χερσονήσου. Το γήπεδο «The Crete Golf Club» 18-οπών, έχει 

σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα γηπέδων Bob Hunt.
• Το δεύτερο γήπεδο βρίσκεται στην Ελούντα στην ΠΕ Λασιθίου. Το “Porto Elounda Golf Club” είναι 9 οπών και προσφέρει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους, 

είτε να μάθουν να παίζουν golf κατά την διάρκεια των διακοπών τους, είτε να ενισχύσουν τις τεχνικές τους.

Golf

• Πολυδύναμο αθλητικό/ολυμπιακό κέντρο
• Εγκατάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 
• Περιλαμβάνει: 2 γήπεδα ποδοσφαίρου 

διεθνών προδιαγραφών, στίβο 8 διαδρομών 
και βοηθητικό στίβο 6 διαδρομών, δημοτικό 
κλειστό γυμναστήριο, δημοτικό κλειστό 
κολυμβητήριο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 
αίθουσα πάλης πυγμαχίας, ξιφασκίας,  χορού, 
άρσης βαρών, σκοποβολής, Τae Kwo Do και 
προσομοιωτή κωπηλασίας, 

Παγκρήτιο Στάδιο
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου

236 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις ΠΕ:
• 6 κολυμβητήρια, 2 σκοπευτήρια, 60 γήπεδα 

basket, 17 γήπεδα volley & 4 γήπεδα beach 
volley

• 28 γήπεδα tennis, 136 γήπεδα ποδοσφαίρου
και περισσότερα από 25 κλειστά γυμναστήρια 

Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις

• Στάδιο, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο basket, 
γήπεδο handball, 2 γήπεδα tennis, κλειστό και 
ανοικτό κολυμβητήριο και σκοπευτήριο.

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων

• Ιδιωτικά Αθλητικά & Προπονητικά Κέντρα 
• Αθλητικές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων με 

πολλές ξενοδοχειακές μονάδες να διαθέτουν 
γήπεδα tennis, volley, basket, γυμναστήρια, 
mini golf κ.α.

Ιδιωτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας
Η Κρήτη με τους πλούσιους φυσικούς πόρους και το εξαιρετικής ποικιλομορφίας ανάγλυφό της προσφέρεται για την ανάπτυξη 
Τουρισμού Περιπέτειας που περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, αλεξίπτωτο 
Πλαγιάς, ιππασία, ιστιοπλοΐα κ.α.

• Η Κρήτη διαθέτει μεγάλο αριθμό πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών, πολλές εκ των οποίων είναι φυσικά μονοπάτια και άλλες χαραγμένες από τοπικές πρωτοβουλίες 
πολιτιστικών συλλόγων, δήμων, αναπτυξιακών φορέων κ.λπ. Στην πλειοψηφία τους περνάνε μέσα από μοναδικής ομορφιάς τοπία για όλες τις προτιμήσεις και όλων των 
επιπέδων δυσκολίας. 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορεινής Πεζοπορίας (E.W.V.)), το οποίο για την Κρήτη ξεκινάει από  το 
Καστέλλι Κισσάμου και καταλήγει στη Ζάκρο. 

• Το δίκτυο μονοπατιών Ε4 δίνει τη δυνατότητα στους περιπατητές να γνωρίσουν την άγνωστη κρητική φύση, αφού περνά από παλιά μονοπάτια, οικισμούς, μοναστήρια και από 
τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Εκτός από το δίκτυο μονοπατιών Ε4, υπάρχουν δεκάδες άλλες πεζοπορικές διαδρομές σε Φαράγγια, στον Ψηλορείτη, σε Δάση, στο Οροπέδιο 
Λασιθίου, στο όρος Δίκη, το Ιερό Μονοπάτι του Γιούχτα κ.α. 

• 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 τους γνωστότερους να είναι το Psiloritis Race και ο Μαραθώνιος της Σαμαριάς. 

• Η Κρήτη διαθέτει 10 ορειβατικά καταφύγια και στους 
3 ορεινούς όγκους της, με την πλειοψηφία τους να 
συγκεντρώνεται κυρίως στη Δυτική Κρήτη (Λευκά Όρη 
και Ψηλορείτη). 

• Η δυναμικότητα τους σε θέσεις φιλοξενίας ορειβατών 
κυμαίνεται από 6 ορειβάτες στο καταφύγιο του 
Λάκκου Μιγερού, έως 50 ορειβάτες στο καταφύγιο 
του «Καλλέργη» του Ομαλού.

Ορειβατικά καταφύγια
• Καλλέργη (Οροπέδιο Ομαλού/ 50 άτομα)
• Ταύρη (Νότια Χανιά/ 42 άτομα)
• Χρήστος Χουλιόπουλος (οροπέδιο Κατσιβέλι/ 20 άτομα)
• Βόλικας (Βόρεια Λευκά Όρη/30 άτομα)
• Τουμπωτό Πρίνος (δυτικές παρυφές Ψηλορείτη)

• Λάκκου Μιγερού (Μυλοπόταμος Ψηλορείτη/6 άτομα)
• Πρίνος (Ανατολικές πλαγιές Ψηλορείτη/30 άτομα)
• Σαμάρι (Ψηλορείτης/20 άτομα)
• Στροβίλι (Οροπέδιο Λιμνάκαρο/12 άτομα)
• Θρύπτης (κλειδωμένο λόγω βανδαλισμών)

• Τα βουνά και τα φαράγγια που υπάρχουν στο 
εσωτερικό του νησιού είναι ιδανικοί προορισμοί για 
αναρρίχηση με σπάνια θέα.

• Η Κρήτη αποτελεί το 2ο πιο δημοφιλή προορισμό 
αναρρίχησης στην Ελλάδα μετά την Κάλυμνο.

• Στην Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται πλήθος 
αναρριχητικών πεδίων

ΠΕ Ηρακλείου
• Καλαθάς (30 διαδρομές)
• Σταυρός Ακρωτηρίου (6 διαδρομές) 
• Αγιοφάραγγου (6 διαδρομές)
• Θέρισσος (16 διαδρομές) :                                            

ΠΕ Χανίων
• Γκίγκιλος (15 διαδρομές) 
• Παλαιόκαστρο (3 διαδρομές) 
• Κοψιάς (20 διαδρομές)
• Καπετανιάνα (40 διαδρομές)

ΠΕ Ρεθύμνου
• Κρύας Βρύσης

ΠΕ Λασιθίου
• Πέζας
• Δίκτης (14 διαδρομές)

Πεζοπορία

Ορειβασία

Αναρρίχηση

Πηγές: Περιφέρεια Κρήτης | ΙΝΣΕΤΕ
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας

• Ένα πυκνό δίκτυο δρόμων, 
λόφων και δασών δίπλα στην 
πόλη, αλλά και ορεινών 
συμπλεγμάτων, που είναι 
ανοιχτά για δραστηριότητες, 
δημιουργούν την καλύτερη 
«πίστα» για ποδηλασία.

• Οι ποδηλατικές διαδρομές στην 
Κρήτη είναι ~49 με διαφορετικά 
επίπεδα δυσκολίας.  

• Παράλληλα, διοργανώνονται 
ποδηλατικοί αγώνες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, καθιστώντας 
την έναν εκ των δημοφιλών 
προορισμών της Ελλάδας για 
ποδηλασία. 

• Ο Ποδηλατικός Γύρος της Κρήτης 
αποτελεί μια από τις 
διασημότερες διοργανώσεις 
ποδηλατικών αγώνων στο νησί 
και προσελκύει πολλούς 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ποδηλασία

• Το αλεξίπτωτο πλαγιάς, είναι ένα 
σπορ με αρκετούς υποστηρικτές. 

• Στην Κρήτη υπάρχουν αρκετές 
πίστες, για κάθε επίπεδο, όπου 
μπορεί κάποιος να εξασκηθεί. 

• Οι βασικές πλαγιές για 
αεροπτερισμό είναι:  
o ΠΕ Χανίων: Αμμόλοφος Νέας 

Χώρας, Οροπέδια Ομαλού & 
Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Λίμνη 
Κουρνά,  Ελαφονήσι 

o ΠΕ Ηρακλείου: Βαθύπετρο, 
Αβδού Πεδιάδος, Σταλίδα, 
Μάλια, Ψαρή Φοράδα 

o ΠΕ Λασιθίου: Ιεράπετρα, 
Καμινάκια, Θρυφτή

Αεροπτερισμός/
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς

• Οργανωμένες επιχειρήσεις 
ιππικού τουρισμού λειτουργούν 
σε όλες τις ΠΕ της Κρήτης. 

• Απευθύνονται στον ντόπιο και 
στον ξένο τουρισμό και 
καταγράφουν μικρή αλλά 
σταθερή αύξηση 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, ψυχολογικών, 
νοητικών, καθώς και 
επικοινωνιακών προβλημάτων 
αλλά και προβλημάτων 
συμπεριφοράς, προσαρμογής & 
κοινωνικοποίησης.

Ιππασία

• Ο επισκέπτης της Κρήτης μπορεί 
να ναυλώσει ένα σκάφος από 
οργανωμένες μαρίνες που 
συναντά σε ολόκληρο το νησί με 
έμπειρους καπετάνιους και να 
βιώσει μοναδικές στιγμές στο 
κρητικό πέλαγος. 

• Κάθε χρόνο διοργανώνονται 
επίσης οι ναυταθλητικοί 
σύλλογοι του νησιού με 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής 
θαλάσσης, J24, Regatta & Laser.

Ιστιοπλοΐα

• Το Παγκρήτιο Στάδιο έχει 
φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες της 
Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, 
διεθνείς αγώνες στίβου, ενώ 
έχουν διεξαχθεί  δεκάδες 
πανελλήνιοι και τοπικοί αγώνες 
περισσότερων από δέκα 
ολυμπιακών αθλημάτων. 

• Τον 2015 φιλοξένησε το 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 
«Athletics in the land of culture», 
με την συμμετοχή διακριμένων 
αθλητών από 12 εθνικές ομάδες 
της Ευρώπης. 

• Επίσης, ο ρεθυμνιώτικος
σύλλογος «Ένωση Ατρομήτου 
Ρεθυμνιακού» οργανώνει κάθε 
χρόνο ένα από τα σημαντικότερα 
διεθνή μίτινγκ στίβου της χώρας, 
τα «Βαρδινογιάννεια».

Αθλητικές Διοργανώσεις

Στην Περιφέρεια Κρήτης, προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη ποδηλασία, τον αεροπτερισμό, 
την ιππασία, την ιστιοπλοΐα καθώς και πλήθος αθλητικών διοργανώσεων με εθνική αλλά και διεθνή απήχηση.
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Ιατρικός Τουρισμός και Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας
Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει σημαντικές υγειονομικές υποδομές, ειδικές ιατρικές μονάδες και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 
που μπορούν να προσελκύσουν ιατρικό τουρισμό στο νησί. Επιπλέον, οι τουριστικές υποδομές της Κρήτης μπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του τουρισμού τρίτης ηλικίας, αγορά που αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική του κατά τα προσεχή έτη.

• Στην Ελλάδα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων σε Ρόδο και Κρήτη, δεν υπάρχουν τουριστικές μονάδες ή κατοικίες που να προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες υγείας σε ηλικιωμένους τουρίστες του εξωτερικού. Η Κρήτη είναι ένας 
δημοφιλής προορισμός συνταξιοδότησης για τους λάτρεις της Ελλάδας και πολλοί Βρετανοί και άλλοι Ευρωπαίοι έχουν μετακομίσει για να συνταξιοδοτηθούν και να ζήσουν εκεί, κυρίως στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο. Στην Κρήτη, έξι 
ξενοδοχεία -σε Αμμουδάρα Μαλεβιζίου, Ρέθυμνο, Γεωργιούπολη και Μάλια- παρέμειναν ανοικτά και τον χειμώνα του 2018 για να υποδεχθούν τους περίπου 50.000 τουρίστες, κυρίως συνταξιούχους Γερμανικών Ταμείων με πτήσεις της 
Aegean Airlines από τη Γερμανία. Πρόκειται για άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία έρχονται με φθηνά πακέτα και παραμένουν για τις διακοπές τους για μια εβδομάδα σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. 

• Η διοργανώτρια εταιρία των πακέτων αυτών είναι γερμανική τουρκικών συμφερόντων. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια διείσδυσης σε αυτήν την τουριστική αγορά καθώς το 2019 ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στην έκθεση 
«GREKLAND PANORAMA & Senior» για τον τουρισμό 3ης ηλικίας που διοργανώθηκε στην Στοκχόλμη ενώ το 2016 είχε συμμετάσχει στην ίδια έκθεση η Περιφέρεια Κρήτης. Βασικές προϋποθέσεις για την κάλυψη αναγκών του τουρισμού 
τρίτης ηλικίας είναι οι άρτιες ξενοδοχειακές υποδομές και η υγειονομική τους ασφάλεια, καθώς και η ύπαρξη νοσηλευτικού ιδρύματος σε κοντινή απόσταση και η επάρκεια των υπηρεσιών υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται σε 
σχετιζόμενες με την τρίτη ηλικία ασθένειες.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2019, Η ανάπτυξη του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας | ΔιαΝΕΟσις (2019)

Περιφέρεια
Κρήτης

Γενικά 
Νοσοκομεία

Κέντρα 
Υγείας

Ιδιωτικές 
Κλινικές

Χανιά 2 3 Αστικά
+ 3 Επαρχίας 9

Ρέθυμνο 1 4 Επαρχίας

Ηράκλειο 2 6 Επαρχίας 9

Λασίθι 4 1 Επαρχίας

Σύνολο 9 14 + 3 18

• Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν συνολικά 9 νοσοκομεία, 3 Αστικά Κέντρα Υγείας, 14 Κέντρα Υγείας Επαρχίας και 18 Ιδιωτικές Κλινικές. Επιπρόσθετα, οι 
διαθέσιμες Νοσοκομειακές κλίνες ξεπερνούν τις 2.300 ενώ ο αριθμός κλινών στα Κέντρα Υγείας ανέρχεται σε 64 και το Ιατρικό προσωπικό σε αυτά αριθμεί 88 
ιατρούς. Συνολικά για το 2018, στην Περιφέρεια Κρήτης εργάζονταν 3.950 γιατροί, το οποίο αναλογεί σε περίπου 6,2 Ιατρούς ανά 1.000 κατοίκους στην Κρήτη. 
Οι ανάγκες επενδύσεων αναβάθμισης του υποδομών υγείας του νησιού είναι διαρκείς.

• Επιπλέον, στην Κρήτη εντοπίζονται Ειδικές Ιατρικές Μονάδες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
• Μονάδες Αιμοκάθαρσης: η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και στις 4 ΠΕ, και ειδικότερα σε 5 από τα 9 Γενικά Νοσοκομεία της (το 

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τα 2 Δημόσια Νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και το Νοσοκομείο Ρεθύμνου).
• 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 Αποκαστάσης (ΟΛΥΜΠΙΟΝ Χανίων). Τον Οκτώβριο του 2019 

ανακοινώθηκε ότι δρομολογείται επένδυση ύψους €8 εκατ. της ίδιας εταιρείας (OLYMPION GROUP) για την δημιουργία κέντρου αποκατάστασης και 
αποθεραπείας στο Ηράκλειο, σε έκταση 10 στρεμμάτων κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το κέντρο θα είναι τριώροφο και θα καλύπτει 6.000 
τ.μ. ενώ θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους ασθενείς στα τέλη του 2020,οι οποίοι θα φιλοξενούνται σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια.

• Κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης: Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν 2 Κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης (2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά). 
• Η πλειοψηφία των εξειδικευμένων ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούν στην Κρήτη στοχεύουν στην προσέλκυση τουριστών μέσα από τις ιστοσελίδες τους –οι 

οποίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο και στην αγγλική γλώσσα- αναδεικνύεται η δυνατότητα του ασθενή να συνδυάσει τις διακοπές με μια ασφαλή λύση για τις 
τακτικές ή μη υγειονομικές του ανάγκες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης που μπορούν να λειτουργήσουν σαν πόλος 
έλξης για υπογόνιμα ζευγάρια από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Σουηδία)

Ιατρικός Τουρισμός

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας
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Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, σε χιλ., 2016-2019  

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Γερμανία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 25,6% του συνόλου των επισκέψεων για την περίοδο εξέτασης και οδηγώντας στο 
συμπέρασμα ότι 1 στους 4 επισκέπτες στην Περιφέρεια της Κρήτης προέρχεται από την Γερμανία

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 4,5 εκατ. το 2016 σε 5,3 εκατ. επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του +16,5%, μικρότερη της μέσης μεταβολής για το 
σύνολο της χώρας (+29,13%)

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική καθ’ όλα τα έτη, με σημαντική μείωση για την περίοδο 2018-19 (+1,1% έναντι 8,8%) σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Ωστόσο, εμφανίζεται ξεκάθαρη ανοδική τάση στον 
αριθμό των επισκέψεων ενώ η τελευταία ετήσια μεταβολή δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ως σημάδι «κόπωσης» του αυξητικού χαρακτήρα του εισερχόμενου τουρισμό.

• Συγκεκριμένα το μερίδιο των επισκεπτών από την Γερμανία ξεπερνάει το άθροισμα των επόμενων δύο στην κατάταξη χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας (11,3% και 11,1% αντίστοιχα για το έτος 2019). Οι παραπάνω χώρες 
συγκεντρώνουν το 22,8% κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία και άρα πάνω από ένας στους πέντε επισκέπτες στην Περιφέρεια Κρήτης προέρχεται από την Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

• Οι τρείς παραπάνω χώρες συγκεντρώνουν ποσοστό το οποίο πλησιάζει το 50% (48,3%) και άρα 1 στους 2 επισκέπτες στην Περιφέρεια Κρήτης προέρχεται από κάποια από τις συγκεκριμένες χώρες, μαρτυρώντας την σημαντικότητα των 
συγκεκριμένων χωρών για την Περιφέρεια.
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης, σε χιλ., 2016-2019  

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ενώ βρίσκεται στην 4η θέση όσον αφορά 
τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 (ίδια θέση καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης) σημειώνοντας μικρότερη θετική μεταβολή την 
περίοδο 2016-2019 (+16,54%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29,13%), ούσα 8η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα 1 στους 2 επισκέπτες στην Περιφέρεια Κρήτης προέρχεται από την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία, τόσο για το 2019 όσο και για το σύνολο του 
διαστήματος εξέτασης.

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Κρήτης, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η Γαλλία (+30,68%) και η Γερμανία (+24,91%) με σχετικά υψηλή ανοδική πορεία (με 
εξαίρεση την περίοδο 2018-2019 όπου ο απόλυτος αριθμός επισκεπτών μειώθηκε και για τις δύο χώρες)

• Ακολουθεί η Ελβετία (+22,00%) και οι Λοιπές Χώρες (+18,56%), ενώ οι παραπάνω τέσσερις κατηγορίες είναι εκείνες οι οποίες ξεπερνούν την μέση μεταβολή για το σύνολο των Επισκεπτών (+16,54%)
• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία. Συγκεκριμένα η πορεία του μεγέθους όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο με μείωση μόλις κατά 1,38% μπορεί να χαρακτηριστεί ως «αναιμική» καθώς 

το απόλυτο μέγεθος βρίσκεται πλησίον των 600 χιλιάδων επισκεπτών κατ’ έτος. 
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Μεταβολή απόλυτου αριθμού επισκέψεων, 2016-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία). Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης επισκεπτών από 
την Γερμανία (η πολυπληθέστερη κατηγορία) κατά +30,7% σε σχέση με το 2016 ενώ σημαντική θετική μεταβολή με παράλληλα υψηλό 
αριθμό επισκεπτών, εμφάνισαν οι επισκέπτες από την Γαλλία και την Ολλανδία.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των Επισκέψεων στην Περιφέρεια Κρήτης τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι αναλογικά με εκείνα του αριθμού των 
επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης.

• Συγκεκριμένα οι επισκέπτες από την Γερμανία καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% καθ΄ όλα τα έτη εξέτασης με μέσο όρο 27% για την περίοδο 2016-2018. 
• Όπως και στην περίπτωση του πλήθους των επισκέψεων, σχεδόν 1 στις 2 διανυκτερεύσεις προκύπτει από επισκέπτες από την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Γαλλία ενώ πάνω από 1 

στις 4 διανυκτερεύσεις προέρχεται από επισκέπτες από την Γερμανία. 
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική εμφανίζει η 
Γερμανία με αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 17,0% η οποία συνάδει 
και με την άνοδο του αριθμού των επισκέψεων.

• Ακολουθούν η Ελβετία (+15,7%) και η Γαλλία (+14,7%).
• Σημαντική μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων εμφανίζει το 

Ηνωμένο Βασίλειο με μείωση κατά 7,0% από 5,3 εκατ. διανυκτερεύσεις 
το 2016 σε 4,9 εκατ. το 2019 παρότι ο αριθμός των επισκέψεων 
παρέμεινε σχετικά σταθερός (από 604 χιλ. το 2016 σε 596 χιλ. το 2019), 
γεγονός το οποίο συνηγορεί στην μείωση του αριθμού των 
διανυκτερεύσεων των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης. Υψηλότερο ποσοστό 
εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Γερμανία καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης (άνω του 25%).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά Επίσκεψη, 
Περιφέρεια Κρήτης, 2016-2019

• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 8,2 διανυκτερεύσεις για 
το έτος 2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Κρήτης από 
8,7 διανυκτερεύσεις το 2016 (μείωση της τάξης του 5,74%) ενώ η καθοδική πορεία 
του μεγέθους συνοδεύεται από την σημαντική άνοδο του αριθμού επισκέψεων καθ’ 
όλα αυτά τα έτη.

• Η μείωση της Μέσης διάρκειας Παραμονής αφορά οριζόντια το σύνολο σχεδόν των 
χωρών με πλήθος αφίξεων άνω των 100 χιλ. επισκεπτών ανά έτος με μόνο το Βέλγιο 
από την συγκεκριμένη ομάδα χωρών να εμφανίζει αύξηση της μέσης διαμονής από 
8,2 σε 8,7 διανυκτερεύσεις (+6,6%).

• Χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία (με θετική μεταβολή του αριθμού των επισκέψεων) 
σημείωσαν τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές , ήτοι 9,6% και 12,3% σε σχέση με το 
2016.

• Σημαντική μείωση εμφάνισε η Γερμανία (-6,3%) από 9,4 σε 8,8 διανυκτερεύσεις και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (-5,7%) από 8,7 σε 8,2 διανυκτερεύσεις.
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Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, 2016-2019
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Μέση Διάρκεια Παραμονής για τις σημαντικότερες χώρες, 
Περιφέρεια Κρήτης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια συνολικά και ανά χώρα 
προέλευσης. Ως γενικό συμπέρασμα για την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής οικονομίας στην Κρήτη φαίνεται να προκύπτει
ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών αλλά μειώνεται η Μέση Διάρκεια Παραμονής (σε αριθμός διανυκτερεύσεων) ανά επίσκεψη, 
πάρα ταύτα η Κρήτη εμφανίζει την υψηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής μεταξύ των Περιφερειών.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει ανοδική τάση 
την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με 16,3%

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, από €682 το 2016 σε €681 το 2019, με 
εξαίρεση σημαντική μείωση για το έτος 2018 όπου η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη έφτασε κάτω από το όριο των 
€600, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση (από €78,6 το 2016 σε €83,3 
το 2019)

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, ότι οι 
επισκέπτες στην Περιφέρεια Κρήτης διαμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά ξοδεύοντας περισσότερα 
χρήματα. 

• Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των 
εισπράξεων από 3,1 δις € το 2016 σε 3,6 δις € το 2018 ενώ η συγκεκριμένη ανοδική τάση των μεγεθών δεν 
εμφανίζει ιστορικά σημεία «κόπωσης» μέχρι στιγμής.

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων 
προέρχεται από την Γερμανία ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Συνολικά τρία σε κάθε δέκα ευρώ 
εισπράξεων στην Περιφέρεια προέρχονται από Γερμανούς επισκέπτες ενώ με την συμπερίληψη του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Γαλλίας το μέγεθος ξεπερνάει οριακά το ήμισυ των εσόδων (52,2% για την περίοδο 2016-2019 
και 49,8% για το έτος 2019).

• Οι υπόλοιπες στην κατάταξη χώρες, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελβετία, η Ιταλία και η Ρωσία, συγκεντρώνουν 
αθροιστικά μόλις το 20,0% των εισπράξεων ενώ το υπολειπόμενο 30,0% προέρχεται από λοιπές χώρες.
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Εισπράξεις σε εκατ. €, Περιφέρεια Κρήτης, 2016-2019
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Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων / χώρα προέλευσης, Περιφέρεια Κρήτης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
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Μέση Δαπάνη ανά επίσκεψη, σε €, Περιφέρεια Κρήτης, 2016-2019

Εμφανίζεται αύξηση των εισπράξεων κατά +16,34% (σε σχέση με 33,41% για το σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας την 12η θέση μεταξύ 
των Περιφερειών), και ήπια μείωση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά -0,17% (χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το 
σύνολο της χώρας, ήτοι +3,31%). Η Περιφέρεια κατατάσσεται 2η και στα δύο μεγέθη (εισπράξεις, μέση δαπάνη ανά επίσκεψη).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής
μεταβολής της περιόδου 2016-2019 η πλειοψηφία των χωρών (πλην της Ρωσίας) εμφανίζουν
σημαντικές αυξήσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος.

• Το Βέλγιο εμφανίζει ως χώρα την υψηλότερη αύξηση, ίση με 28,8% από 137 εκατ. € το 2016 σε 176
εκατ. € το 2019 , ενώ ακολουθεί η Ελβετία (+24,0%) από 130 εκατ. € σε 161 εκατ. € το 2019

• Η Γερμανία εμφανίζει σημαντική αύξηση +13,1%, η Γαλλία +15,5% και αναιμική αύξηση εμφανίζουν
οι εισπράξεις από επισκέπτες του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία φτάνει μόλις το +3,0%

• Η Μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μένει σχεδόν σταθερή μεταξύ των ετών 2016 και 2019 (από
682,18€ σε 681,01€) με θετική μεταβολή από τους επισκέπτες από το Βέλγιο (+13,74%) ενώ
αρνητική μεταβολή εμφανίζει η Γερμανία (-9,94%) η Γαλλία (-11,62%) και θετική το Ηνωμένο
Βασίλειο (+4,46%)

• Η Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 5,91% την περίοδο εξέτασης, με το Βέλγιο να
εμφανίζει την υψηλότερη μεταβολή (+21,51%), και κατόπιν το Ηνωμένο Βασίλειο (+10,80%). Η
Γερμανία παρουσίασε ασθενή μείωση (-3,36%) και η Γαλλία αναιμική αύξηση (+0,74%).
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Ποσοστιαία μεταβολή εισπράξεων, ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019 
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Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Κρήτης, 
ανά χώρα προέλευσης 2016-2019

78,6

81,0

71,5

83,2

2016 2017 2018 2019

Μέση Δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Κρήτης, σε €, 2016-2019

Η μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την Περιφέρεια βρίσκεται στο +5,91%, χαμηλότερη από τον μέσο όρο της 
χώρας (+9,27%) ενώ η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη εμφανίστηκε παράλληλα με την αρνητική τάση στην μέση διάρκεια 
διαμονής. Η Περιφέρεια στο συγκεκριμένο μέγεθος καταλαμβάνει την 2η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Κατανομή διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της Κρήτης, 2019

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σημαντική θετική πορεία, με την μεταβολή μεταξύ των
ετών 2010 και 2019 να αγγίζει το 76,6% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 2,5 εκατ. αφίξεις κατ’ έτος σε 4,5 εκατ. αφίξεις το 2019.

• Οι ετήσιες μεταβολές (όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο σχεδιάγραμμα) είναι στην πλειοψηφία τους θετικές με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να ξεπερνάει το 9% και
τον αντίστοιχο μέσο αρνητικών μεταβολών να αγγίζει μόλις το -1,8% επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα της διαχρονικής εξέλιξης των διεθνών αφίξεων.
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, 2010-2019

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Σημειώνεται ότι για την αποτύπωση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν για λόγους πληρότητας και τα δεδομένα του αεροδρομίου της Σητείας, παρότι συγκεντρώνει μόλις το 0,27% των αφίξεων για το έτος 2019 και το 0,13% των αφίξεων την περίοδο 2012-2019.

Η Περιφέρεια παρουσιάζει ισχυρή αυξητική τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 με συνολική μεταβολή 
+76,58% σε σχέση με 95,5% για το Σύνολο της χώρας, ενώ έρχεται 8η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά 
την δυναμική του μεγέθους και 3η στην κατάταξη όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό διεθνών αεροπορικών αφίξεων.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα
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Ποσοστιαία Κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Κρήτης

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, 
το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό ~75% των διεθνών αφίξεων της 
Περιφέρειας την περίοδο εξέτασης 2010-2019, παρουσιάζει μία 
σταθερά ανοδική πορεία από το 2011 και μετά, με μία εντυπωσιακή 
άνοδο της τάξης του 17% το 2013 και μόλις δύο αρνητικές μεταβολές 
για τα έτη 2012 και 2015 πλησίον του 2,0%.

• Η συνολική αύξηση του αριθμού των διεθνών αεροπορικών αφίξεων 
για το έτος 2019  για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σε σχέση με το έτος 
2010 αγγίζει το 71,09% από 1,9 εκατ. αφίξεις το 2010 σε 3,3 εκατ. 
αφίξεις το 2019.

• Όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο 
αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο αποτελεί προορισμό για 1 στις 4 
διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (25,6% των αφίξεων για το έτος 2019 
και 25,5% για την περίοδο 2010-2019), παρουσιάζει υψηλότερη 
ανοδική πορεία από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σημειώνοντας 
αρνητική ετήσια μεταβολή μόνο το έτος 2019 (-1,97%) και συνολική 
αύξηση του αριθμού των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το έτος 
2019 σε σχέση με το έτος 2010 η οποία αγγίζει 92,4% από 0,6 εκατ. το 
2010 σε 1,4 εκατ. αφίξεις το 2019.
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Ηράκλειο Χανιά Σητεία

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης,, 2010-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο της Περιφέρειας 
Κρήτης.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά αεροδρόμιο

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από την αποτύπωση των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης για τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων η εικόνα η οποία αποτυπώνεται είναι αντίστοιχη των δεδομένων 
που παρουσιάζουν οι επισκέψεις, με μια στις δύο αεροπορικές αφίξεις να αφορούν την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία.

• Όσον αφορά την δυναμική των μεγεθών την υψηλότερη μεταβολή την περίοδο 2010-2019 ως προς το πλήθος των αεροπορικών αφίξεων την εμφανίζει η Γερμανία (+134,7%) και ακολουθεί η Πολωνία 
και το Ισραήλ. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής την περίοδο εξέτασης, με αύξηση ~60,0%.

• Όλες οι χώρες εξέτασης εμφανίζουν από ασθενή έως πολύ ισχυρή θετική τάση, εκτός της Ρωσίας η οποία είχε εμφανίσει πολύ σημαντική άνοδο αεροπορικών αφίξεων έως το 2013.
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Ποσοστιαία Κατανομή Διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Κρήτης ανά χώρα προέλευσης 
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Ποσοστιαία Μεταβολή Διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης, 2010-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης. 
Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά χώρα

Πηγές: Eurostat 2020, [avia_painac], Passengers carried (arrival)
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Εποχικότητα Διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της Κρήτης, 2019
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Η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει την 8η υψηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 
για τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριος), ενώ συγκεντρώνει πάνω από 9 στις δέκα αφίξεις την περίοδο Μάιος έως 
Οκτώβριος για το έτος 2019.

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Κρήτης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 71,8%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 93,2%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 51,9%

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια του 
Ηρακλείου και των Χανίων εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με 
υψηλότερη συγκέντρωση τους Καλοκαιρινούς μήνες. 

• Συγκεκριμένα για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν άνω των 850 
χιλ. αφίξεων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μόλις 3χιλ. και 
8 χιλ. τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα.

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος του 2019 συγκέντρωσε το 71,8% των 
συνολικών Διεθνών αφίξεων και άρα 7 στις 10 αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο 1/3 της διάρκειας του έτους. 

• Η περίοδος Μάιος-Οκτώβριος του 2019 συγκέντρωσε το 93,2% των 
συνολικών διεθνών αφίξεων και άρα 9 στις 10 αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο 1/2 του έτους.

• Ο δείκτης Gini λαμβάνει την 7η υψηλότερη τιμή ενώ η Περιφέρεια 
εμφανίζει την 3η χαμηλότερη εποχικότητα (με την χαμηλότερη να 
εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρ. Μακεδονίας).
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο σύνολο 
των αεροδρομίων της Κρήτης παρουσιάζει αυξητική 
τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο ενώ από την 
διαγραμματική αποτύπωση προκύπτει ότι η 
διαφοροποίηση μεταξύ των ετών εξέτασης αφορά 
κυρίως στην αύξηση των διεθνών αφίξεων την 
περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος κάθε έτους καθώς 3 
στις 4 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (74,1%) 
πραγματοποιούνται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Η αυξητική τάση του αριθμού των διεθνών 
αεροπορικών αφίξεων στην Περιφέρεια Κρήτης 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση που παρατηρείται 
την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών (όπως 
αποτυπώνεται διαγραμματικά)

• Η διαχρονική αποτύπωση του συντελεστή Gini και η 
τιμή του είναι ενδεικτική της συγκεκριμένης 
ανισότητας στην χρονική κατανομή των αφίξεων 
κατά την διάρκεια του έτους

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 75,88% 76,66% 74,63% 73,70% 71,22% 71,84% 74,07%

CR6 96,00% 95,02% 95,06% 94,70% 92,91% 93,18% 94,55%

Gini 55,63% 55,41% 54,55% 53,86% 51,25% 51,87% 53,76%
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και μήνα, Περιφέρεια Κρήτης,  2010-2019

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Κρήτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου παρουσιάζει μικρές 
διακυμάνσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
διατηρώντας τα βασικά της χαρακτηριστικά 
(συγκέντρωση μεγαλύτερου πλήθους αφίξεων 
τους καλοκαιρινούς μήνες) και παραμένει 
διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα σε όλους τους 
σχετικούς δείκτες.

• Η εικόνα που εμφανίζει το αεροδρόμιο 
Ηρακλείου είναι αντίστοιχη και 
αντιπροσωπευτική της εικόνας για το σύνολο 
της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς 3 στις 4 
διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Περιφέρεια 
πραγματοποιούνται σε αυτό.
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και μήνα, Αεροδρόμιο Ηρακλείου, 2010-2019

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 75,87% 77,13% 75,24% 74,53% 71,29% 71,99% 74,48%

CR6 95,95% 95,20% 95,57% 95,34% 93,10% 93,22% 94,86%

Gini 55,71% 55,92% 55,14% 54,61% 51,19% 51,99% 54,13%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο Ηράκλειο
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο 
Ηρακλείου.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο των Χανίων δεν εμφανίζει σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αεροδρόμιο 
Ηρακλείου και το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης

• Εμφανίζεται αντίστοιχη συγκέντρωση των 
επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος κάθε έτους) και το εξάμηνο Μάιος-
Οκτώβριος για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

• Η αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και 
στο αεροδρόμιο Χανίων πραγματοποιείται κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και διαχρονικά κατά την 
περίοδο εξέτασης.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 75,94% 75,29% 72,90% 71,46% 70,87% 71,27% 72,81%

CR6 96,17% 94,50% 93,64% 92,93% 92,25% 93,00% 93,62%

Gini 55,86% 54,21% 53,16% 51,81% 51,33% 51,67% 52,84%
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Διεθνείς αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα, Αεροδρόμιο Χανίων, 2010-2019

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα Χανιά
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο 
Χανίων.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάζουν σημαντική 
αυξητική τάση έως και το έτος 2015 και 
παραμένουν σε σταθερά επίπεδα, κοντά στις 1 
εκατ. αφίξεις κατ’ έτος. 

• Η σημαντική αυτή τάση συνοδεύεται από 
εξαιρετικά ασθενή εποχικότητα με αύξηση του 
αριθμού των αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες , σε πολύ μικρότερο όμως βαθμό σε σχέση 
με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις όπως 
παρουσιάστηκαν παραπάνω (όπως εμφανίζεται 
διαγραμματικά)

• Σε απόλυτα μεγέθη, οι αεροπορικές αφίξεις 
εσωτερικού, από 750 χιλ. το 2010 έφτασαν τις 
991 χιλ. το 2019.0
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Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, ανά έτος και ανά μήνα, Περιφέρεια Κρήτης, 2010-2019

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 35,33% 38,19% 38,45% 38,67% 38,69% 38,17% 38,59%

CR6 51,38% 53,83% 55,25% 55,01% 55,37% 54,83% 55,13%

Gini 6,29% 5,83% 8,66% 7,36% 8,38% 7,06% 7,56%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια 
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
της Κρήτης.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα δύο μεγάλα λιμάνια της Κρήτης (Ηρακλείου και Σούδας) για την περίοδο 2015-2019 εμφανίζει αυξητική τάση καθώς η συνολική θετική μεταβολή 
υπολογίζεται σε +38,3%. Το Λιμάνι του Ηρακλείου για το έτος 2019 συγκέντρωνε το 55,1% των αποβιβασθέντων ενώ για την περίοδο 2013-2019 συγκέντρωνε το 57,4% των αποβιβασθέντων. 

• Ακολουθεί το Λιμάνι της Σούδας με 26,5% των αποβιβασθέντων για το έτος 2019 και το 27,9% των αποβιβασθέντων για την περίοδο εξέτασης (αθροιστικά τα δύο αυτά λιμάνια συγκεντρώνουν 
το 85% των αποβιβασθέντων της περιόδου 2013-2019).

• Σημαντική εποχικότητα παρουσιάζει ο συνολικός αριθμός αποβιβασθέντων και η διακίνηση στην ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιά-Κρήτης κατά τους θερινούς μήνες.
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Διακίνηση επιβατών ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιά-Κρήτης

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Κρήτης
Παρακάτω αποτυπώνεται η αυξητική τάση των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Τα λιμάνια της Κρήτης δεν 
παρουσιάζουν αφίξεις απευθείας από το εξωτερικό, εντούτοις μεγάλος αριθμός τουριστών, κυρίως ημεδαποί, επιλέγουν να 
καταφθάσουν στο νησί με πλοία, από τον Πειραιά, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Η Περιφέρεια είναι 6η στην κατάταξη μεταξύ των 
Περιφερειών (4,46% των αποβιβάσεων) και εμφανίζει την 3η υψηλότερη δυναμική (+30,08% την περίοδο 2013-2019).

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο 
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Ηρακλείου & Σούδας ανά τρίμηνο, σε χιλ., 2019
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• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι του Ηρακλείου, 
με την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 35,4 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στα Χανιά υπολογίζεται στις 27,9
ποσοστιαίες μονάδες. 

• Οι αποβιβάσεις επιβατών στα δύο κύρια λιμάνια της Κρήτης παρουσιάζουν 
ανάλογη εικόνα, παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σε επίπεδο τριμήνου. 

• Σχεδόν 9 στους 10 αποβιβασθέντες (ποσοστό 88,3% για το έτος 2018 και 92,9% για 
την περίοδο 2013-2018) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Ηρακλείου, Χανίων 
(Σούδας) και Χώρας Σφακίων

• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων διατηρείται καθ’ όλη 
την περίοδο εξέτασης.

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Κρήτης Ι Εποχικότητα
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Ηρακλείου & Σούδας, 
Τριμηνιαία δεδομένα 2009-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Η Περιφέρεια εμφανίζει 
υψηλή εποχικότητα αλλά σημαντικό είναι το μέγεθος αποβιβασθέντων το α’ και δ’ τρίμηνο κάθε έτους.

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_qm_el], Thousand passengers, Inwards 



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 77Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν 
μία σταθερά ανοδική πορεία (με μόνη 
εξαίρεση μια ασθενή αρνητική 
μεταβολή το έτος 2012) η οποία, 
σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, 
αγγίζει το +77,7%.

• Αυξητική εμφανίζεται η μεταβολή του 
μεριδίου των συνολικών αφίξεων της 
Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας, τα τελευταία 
χρόνια, αφού το μέγεθος αυξήθηκε 
από 15,5% το 2010 σε 19,9% το 2018

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των 
αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις 
αφίξεις των ημεδαπών, αυξάνοντας το 
ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 83,0% το 2010 σε 
92,5% το 2018, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σχεδόν 
διπλασιάστηκαν από 2,03 εκατ. σε 4,03 
εκατ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι 
αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν από 417 
χιλ. σε 329 χιλ..
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 2010-2018 

Αφίξεις 
ημεδαπών

Αφίξεις 
αλλοδαπών

83,0%                      86,3%                       88,2%                     89,4%                       90,1%        89,9%                      90,0%                      91,5%                     92,5%

Ελλάδα

Κρήτη

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2018 το 19,9% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα (1η θέση μεταξύ των 
Περιφερειών) ενώ παρουσιάζει αυξητική τάση (+77,69% για την περίοδο 2010-2018), σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της 
χώρας (+38,43%), λαμβάνοντας πάλι την 1η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή του μεγέθους.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)
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• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε 
στην ΠΕ Ηρακλείου, με 43,1%. Ακολουθούσε η ΠΕ Χανίων 
(23,8%), Λασιθίου (16,8%) και τελευταία η ΠΕ Ρεθύμνου 
(16,3%).

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-
2018) εμφανίζει η ΠΕ Λασιθίου με την αύξηση των αφίξεων 
από 389 χιλ. το 2010 σε 731 χιλ. το 2018 λόγω της 
εκρηκτικής αύξησης των αλλοδαπών επισκεπτών (+116,5%) 
ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις ημεδαπών σημείωσαν μείωση 
κατά 42,7%

• Ακολουθεί η ΠΕ Ηρακλείου (+76,6%) με την μεταβολή να 
οφείλεται συνολικά στην αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών επισκεπτών, από 930 χιλ. το 2010 σε 1,74 εκατ. 
το 2018 (+87,7%) ενώ ο αριθμός των ημεδαπών αφίξεων 
αυξήθηκε αναιμικά κατά 1,8%

• Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για τις ΠΕ 
Χανίων και Ρεθύμνου όπου η συνολική αύξηση των αφίξεων 
οφείλεται πλήρως στην αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών επισκεπτών (107,8% και 95,4% αντίστοιχα) ενώ 
ο αριθμός των ημεδαπών επισκεπτών όσον αφορά το 
μέγεθος των αφίξεων μειώθηκε κατά 30,0% περίπου.

23,8% 16,3% 43,1% 16,8%

Χανιά Ρέθυμνο
Ηράκλειο Λασίθι

Ποσοστιαία κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ Κρήτης, 2018

76,6% 88,0% 74,3% 75,3%

Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά

Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού αφίξεων σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζουν οι ΠΕ Ηρακλείου και Χανίων αλλά το σύνολο των ΠΕ εμφανίζει σημαντική θετική μεταβολή κατά 
την περίοδο εξέτασης με την δυναμική να βρίσκεται σε παραπλήσια επίπεδα.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~92,5% των τουριστών, οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν τα Χανιά με 9,4% του συνόλου (με βάση τις αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα) ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Ηρακλείου με 7,5% και 

ΠΕ Ρεθύμνου με 7,2%, πάρα ταύτα τα ποσοστά είναι παραπλήσια μεταξύ των ΠΕ και οι διαφοροποιήσεις αμελητέες.
• Στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΠΕ Λασιθίου, με μόλις το 5,5% των αφίξεων να προέρχεται από την κατηγορία των ημεδαπών τουριστών

17,0%
13,7% 11,8% 10,6% 9,9% 10,1% 10,0% 8,5% 7,5%
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Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018 

9,4%

7,2%

7,5%

5,5%

Κρήτη
92,5%

Κρήτη
7,5%

Κατανομή αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών 
σε ξενοδοχεία, 2018

Χανιά 
Ρέθυμνο
Ηράκλειο

Λασίθι

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Παρατηρείται η μείωση της αναλογίας των ημεδαπών τουριστών από σχεδόν δύο στους δέκα 
το 2010 σε λιγότερο από ένα στους 10 το 2018 όπως και η υψηλή αύξηση των αλλοδαπών τουριστών με τον διπλασιασμό σχεδόν του 
μεγέθους.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 
2018, αγγίζει το 52,76% το οποίο υπολείπεται ασθενώς της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,19%)

• Αυξητική είναι και η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας Κρήτης επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 25,2% το 2010 ανήλθε σε 27,9% το 2018 
διατηρούμενο στα επίπεδα μεταξύ 27% και 28 % την πενταετία 2014-2018.

• Σταθερά ανοδικά ως μερίδιο των συνολικών διανυκτερεύσεων, τα τελευταία χρόνια, οι αφίξεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα φτάνει το 2018 το 81,6% των 
διανυκτερεύσεων. 

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην ΠΕ Ηρακλείου, με 44,9%.

44,9%

14,0%

16,9%

24,2%

Ηρακλείου

Λασιθίου

Ρεθύμνης

Χανίων

Ποσοστιαία κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018

16.420.477
18.342.021 17.683.591

20.101.304 20.593.775 21.094.955
22.807.734

24.473.913 25.083.261

65.059.095
69.138.050

63.054.739
70.065.554

73.951.641 76.772.113 79.885.024
87.628.373 89.905.217

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Κρήτη

Ελλάδα

Διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 
σύνολο χώρας και Περιφέρεια Κρήτης, 2010-2018

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
συγκεντρώνοντας το 27,9% του μεγέθους για το 2018 ενώ καταλαμβάνει την 1η θέση όσον αφορά την μεταβολή την περίοδο 2010-
2018 αγγίζοντας το +52,76% έναντι 38,2% του συνόλου της χώρας. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~96,6% των τουριστών οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν τα Χανιά με 4,5% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα
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Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

4,5%

3,7%

2,9%

3,1%

Κρήτη
96,6%

Κρήτη
3,4%

Κατανομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών 
σε ξενοδοχεία, 2018

Χανιά 
Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Αντίστοιχα με τον αριθμό των αφίξεων σε καταλύματα παρατηρείται 
η αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών και η μείωση του αντίστοιχου μεγέθους των ημεδαπών. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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2015 2016 2017 2018

% Πληρότητα Κλινών, Περιφέρεια Κρήτης, 2015-2018 • Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει 
όπως είναι αναμενόμενο, από την εποχικότητα σειράς μεγεθών 
τα οποία παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, έντονη 
κυκλικότητα με σημαντική αύξηση την περίοδο των καλοκαιριών 
μηνών και ιδιαίτερα το 4μηνο Ιούνιο-Σεπτέμβριο κάθε έτους.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων για την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος κάθε έτους 
φαίνεται να διατηρούνται σταθερά την περίοδο εξέτασης ενώ 
παράλληλα η πληρότητα κλινών για την περίοδο Ιανουάριος έως 
Μάιος και Οκτώβριος έως Δεκέμβριος φαίνεται να 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. 

• Συγκεκριμένα παρότι η πρώτη περίοδος αυξήθηκε την περίοδο 
2015-2018 κατά μόλις 2 ποσοστιαίες μονάδες , η πληρότητα για 
την περίοδο Ιανουάριος έως Μάιος αυξήθηκε κατά 6,1 
ποσοστιαίες μονάδες και η πληρότητα την περίοδο Οκτώβριος 
έως Δεκέμβριος κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. 

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

% πληρότητας Ιούνιος- Σεπτέμβριος 82,9% 85,3% 85,3% 84,9% 84,6%

% πληρότητας Ιανουάριος - Μάιος 21,1% 22,9% 23,4% 28,2% 23,9%

% πληρότητας Οκτώβριος - Δεκέμβριος 22,5% 25,8% 27,7% 26,9% 25,7%

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα και η διαχρονική εξέλιξη της πληρότητας σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της 
Περιφέρειας. Η Περιφέρεια εμφανίζει την υψηλότερη πληρότητα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (1η στην κατάταξη με ποσοστό 
65% ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου) και την 2η υψηλότερη δυναμική, με αύξηση της πληρότητας 
κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 2010-2018.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Αφίξεις σε Καταλύματα | Πλήθος αφίξεων - αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικ. δωμάτια
Η Περιφέρεια ακολουθεί την αυξητική τάση, με μεταβολή αφίξεων κατά +288% (+72,4% για το σύνολο της χώρας,1η στην κατάταξη) και 
διανυκτερεύσεων με κατά +247,65% (+60,57% για το σύνολο της χώρας, 1η στην κατάταξη), εμφανίζοντας την υψηλότερη δυναμική.

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η 
οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +288,0%.

• Σημαντικά θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 
7,3% το 2014 σε 16,5% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε εξαιρετικά υψηλότερη άνοδο σε 
σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών  με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται από 88,4% το 2014 σε 92,6% το 2019, 
περίοδο κατά την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 250 χιλ. σε 1 εκατ. ενώ το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών παρουσίασαν αύξηση από 33 χιλ. το 2014 σε 81 χιλ. το 2019.
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Αφίξεις αλλοδαπών88,4%                       87,4%                         88,9%                       91,1%                       92,3%                        92,6% 

Ελλάδα

Κρήτη

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +247,7%.

• Σημαντικά θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μ1εριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε 
ενοικιαζόμενα δωμάτια της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος 
αυξήθηκε από 8,0% το 2014 σε 17,3% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε εξαιρετικά 
υψηλότερη πορεία σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις 
των ημεδαπών, μεταβάλλοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 92,4% το 2014 σε 
93,9% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 1,5 εκατ. σε 
5,3 εκατ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν αύξηση από 122 χιλ. σε 339 
χιλ..
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Εξέλιξη διανυκτερεύσεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών92,4%                      93,1%                        90,3%                         92,6%                      93,7%  93,9%

Ελλάδα

Κρήτη

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα). Σημειώνεται ότι ως πηγή δεδομένων τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου εξέτασης
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Αφίξεις σε καταλύματα |Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Αφίξεις σε κάμπινγκ ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσοστό αφίξεων εξωτερικού ανά ΠΕ, 2015-2019.

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

• Η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει μικρή αύξηση στους διαμένοντες σε μονάδες κάμπινγκ
που για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 16%.

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στην ΠΕ Χανίων που καλύπτει σχεδόν το
36% των αφίξεων το 2019 ενώ ακολουθεί το Ρέθυμνο με 29%. Το μεγαλύτερο ποσοστό
αύξησης στις αφίξεις παρουσιάζει η ΠΕ Λασιθίου (50%).

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ μειώθηκε
στο 77,2% ενώ το 2018 είχε ανέλθει στο 83,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται
στην ΠΕ Ηρακλείου.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ στη χώρα ανήλθε στο 2% για τους
ημεδαπούς παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 2015. Για τους αλλοδαπούς το
ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 3,5% εμφανίζοντας σταδιακή μείωση κατά την περίοδο
2016 – 2019.

1,76%
1,47% 1,60% 1,56%

2,02%

4,70%
5,24%

4,33%
3,88%

3,52%
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Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς τις συνολικές αφίξεις στη χώρα  
(ημεδαποί /αλλοδαποί) 

HMEΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Παρουσιάζει την 9η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για την περίοδο 2015-2019 
(+16,5% σε σχέση με +38,9% για το σύνολο της χώρας) ενώ είναι 10η στην κατάταξη όσον αφορά το πλήθος των αφίξεων.
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Ναυτικός Τουρισμός | Αφίξεις & δαπάνες τουρισμού κρουαζιέρας

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Κρήτης παρουσιάζουν μία σημαντική μεταβλητότητα 
καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από 440 χιλ. επιβάτες το 2013 σε 330 χιλ. το 2014 και από 454 χιλ. το 2018 σε 
607 χιλ. το 2019

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -25,1% για το έτος 2014 έως και +38,0 % για το έτος 2019 και 
άρα δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του πλήθους επιβατών στην Περιφέρεια Κρήτης, 
παρότι εμφανίζεται ανοδική εξέλιξη την τελευταία διετία (2018,2019)

• Δεν μπορεί να ειπωθεί το αντίστοιχο συμπέρασμα για τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων καθώς ακολουθούν 
μια στάσιμη πορεία με το ελάχιστο της περιόδου να εμφανίζεται το έτος 2013 (282 κρουαζιερόπλοια)

• Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  το πλήθος των αφίξεων επιβατών δεν σχετίζεται μόνο με τον αριθμό των 
κρουαζιερόπλοιων, αλλά και με τη δυναμικότητα των πλοίων τα οποία φτάνουν στα λιμάνια της Περιφέρειας.

• Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το 2019 ο λιμένας Ηρακλείου συγκέντρωσε το 6,7% 
και ο Λιμένας Χανίων το 2,9% των συνολικών εισπράξεων κρουαζιέρας ανά λιμάνι της Χώρας.

-25,1%
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-22,8%

3,0%

37,9%

2013-2014 2013-2015 2013-2016 2013-2017 2013-2018 2013-2019

Ποσοστιαία Μεταβολή πλήθους επιβατών κρουαζιέρας στην Περιφέρεια Κρήτης, 
σε σχέση με το έτος 2013 

1,4%
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7,4%

-1,1%
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2013-2014 2013-2015 2013-2016 2013-2017 2013-2018 2013-2019

Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Κρήτης, 
σε σχέση με το έτος 2013 

282 286 293 303 279 308 397

440.288

329.709 355.699
413.655

340.033
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Αριθμός Κρουαζιερόπλοιων Πλήθος επιβατών

Εξέλιξη Πλήθους επιβατών και Κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Κρήτης, 2013-2019

Ο Τουρισμός κρουαζιέρας σημείωσε την υψηλότερη αύξηση την περίοδο 2013-2019, της τάξης του +38% όσον αφορά τον αριθμό των 
επιβατών (σε σχέση με -2% μείωση για το σύνολο της χώρας) και  βρίσκεται 4η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων 
τουριστών κρουαζιέρας (άνω των 600 χιλιάδων το 2019).

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020 και Τράπεζα της Ελλάδος: Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 2019.
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Τουρισμός Κρουαζιέρας | Κρουαζιέρα αποτελέσματα

• Για το έτος 2019 οι λιμένες Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου συγκεντρώνουν το 94,0% των 
κρουαζιερόπλοιων και το 99,7% των επιβατών

• Ο λιμένας Ηρακλείου συγκεντρώνει και στις δύο κατηγορίες ποσοστό μεγαλύτερο του 50,0% 
των μεγεθών και άρα 1 στα 2 κρουαζιερόπλοια και 1 στους 2 επιβάτες κρουαζιέρας αφορά 
τον συγκεκριμένο λιμένα.

• Ο λιμένας Χανίων συγκεντρώνει το 33,2% των Κρουαζιερόπλοιων και το 43,8% των επιβατών 
και άρα στον συγκεκριμένο λιμένα τα κρουαζιερόπλοια εμφανίζουν υψηλότερη 
δυναμικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ. 

• Βάσει των παραπάνω 3 στα 10 κρουαζιερόπλοια και 4 στους 10 επιβάτες αξιοποιούν τον 
λιμένα Χανίων. Ο λιμένας Αγίου Νικολάου αφορά το 9,3% των κρουαζιερόπλοιων για το 2019 
και το 5,4% των επιβατών, και άρα τα κρουαζιερόπλοια τα οποία αξιοποιούν τον 
συγκεκριμένο Λιμένα εμφανίζονται μειωμένης δυναμικότητας

• Αναφορικά με το Ρέθυμνο, 6,0% των κρουαζιερόπλοιων (24 σε σύνολο 394 για το 2019) 
επιλέγουν τον συγκεκριμένο λιμένα αλλά μόλις 0,3% των επιβατών (1.769 σε σύνολο 607 
χιλιάδων για το 2019). 

• Τέλος ο λιμένας Σητείας δεν εμφάνισε κίνηση κατά το έτος 2019
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Ηρακλείου Χανίων Αγ. Νικολάου Ρεθύμνου Σητείας

Ποσοστιαία κατανομή Πλήθους επιβατών Κρουαζιέρας μεταξύ των Λιμένων της Κρήτης

• Διαχρονικά το λιμάνι του Ηρακλείου συγκεντρώνει άνω του 50,0% των επιβατών 
Κρουαζιέρας ενώ το λιμάνι Χανιών ~30,0% (μέσος όρος συνολικής περιόδου 2013-2019)

• Μειωμένο μερίδιο σε σχέση με το 2013 εμφανίζει ο Λιμένας Αγίου Νικολάου, με 5,4% των 
επιβατών από 10,0% το 2013.

• Συνολικά για την περίοδο 2013-2019 
o 6 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Ηρακλείου
o 3 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Χανίων
o Σχεδόν 1 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Αγ. Νικολάου

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των επιβατών και των κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα. Το υψηλότερο μερίδιο αφορά του λιμένες 
Ηρακλείου και Χανίων με ιδιαίτερα αυξημένη δυναμική όσον αφορά το μερίδιο των επισκεπτών για τον λιμένα Χανίων.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών

• Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η 2η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων (1.619 μονάδες για το 
έτος 2019, 16% του συνόλου) και συγκεντρώνει το 21% του συνολικού αριθμού ξενοδοχείων 5* της 
χώρας.  
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Αριθμός ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων, Ελλάδα – Κρήτη, 2019

Κρήτη Ελλάδα % Κρήτης Μ.Ο. Κρήτης

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Κρήτης εντάσσονται στην κατηγορία δύο και τριών 
αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 60,6% των ξενοδοχείων) ενώ το 28,3% των ξενοδοχειακών 
μονάδων είναι τεσσάρων (20,4%) και πέντε αστέρων (7,9%).

• 6 στα 10 ξενοδοχεία στην Κρήτη είναι ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων, ενώ πάνω από 7 στα 10 
ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων

• 1 στα 5 ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων αστέρων ενώ λιγότερο από ένα στα δέκα 
ξενοδοχεία (7,9%) αφορά καταλύματα πέντε αστέρων.

Οι τουριστικές μονάδες της Περιφέρειας εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στις κατηγορίες 2* έως 4* όπου η Περιφέρεια λαμβάνει 
την 6η (2*), 11η (3*) και 3η (4*) θέση αντίστοιχα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων αυτών σε
σχέση με το σύνολο τους στην χώρα σε κάθε κατηγορία. Στην κατηγορία 5* εμφανίζει το 2ο υψηλότερο ποσοστό μετά την Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου και άρα υψηλή συγκέντρωση εμφανίζεται στις κατηγορίες 4* και 5* σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Χανίων συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών 
μονάδων της Περιφέρειας Κρήτης  
(566 ξενοδοχειακές μονάδες, 35%) 
και άρα 1 στις 3 ξενοδοχειακές 
μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης 
βρίσκεται στην ΠΕ Χανίων.

• Ακολουθεί η ΠΕ Ηρακλείου με 518 
ξενοδοχειακές μονάδες (~32,0%). 

• Η ΠΕ Ρεθύμνου διαθέτει το 1/5 
περίπου των ξενοδοχείων της 
Περιφέρειας, ενώ το ξενοδοχειακό 
δυναμικό της  ΠΕ Λασιθίου αποτελεί 
το ~13% του συνόλου της 
Περιφέρειας, με υψηλότερο όμως 
ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* (~34% 
έναντι ~28% στην Περιφέρεια Κρήτης 
συνολικά). 

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 
4* & 5* διαθέτει η ΠΕ Χανίων 
(~20%), ενώ η πλειονότητα των 
ξενοδοχείων της (~48%) 
κατατάσσεται στην κατηγορία 2*.  
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει συνολικά 96.367 δωμάτια και 187.599  κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 22,2% & 21,9% αντίστοιχα της συνολικής δυναμικότητας  των  
ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται και οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, με το μέσο μέγεθος να ανέρχεται σε 60 δωμάτια έναντι των 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
• Όσον αφορά την αναλογία δωματίων και κλινών σε σχέση με την κατηγορία της μονάδας η Περιφέρεια λαμβάνει την 1 και 2η θέση στις κατηγορίες 4* και 5*, την 13η θέση στην κατηγορία 3* και την 

11η και 8η θέση αντίστοιχα στις κατηγορίες 2* και 1*  και άρα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά τις υψηλότερες κατηγορίες
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ΑΜΘ Αττικής Β. Αγαίου Δυτ. Ελλάδος Δυτ. Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρ. 
Μακεδονίας

Κρήτης Ν. Αιγαίου Πελοποννήσου Στ. Ελλάδος

Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται 2η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων και 1η στην κατάταξη όσον αφορά την μέση δυναμικότητα του μεγέθους.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της 
Περιφέρειας Κρήτης διαφοροποιείται, 
όπως είναι αναμενόμενο, ανάλογα με την 
κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να 
υπερτερούν σε μέγεθος, με βάση, τόσο 
τον μέσο αριθμό των δωματίων (180), 
όσο και τον μέσο αριθμό των κλινών (375) 
που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται πάνω από 
τον Μ.Ο. του συνόλου της χώρας τόσο 
στην Μέση Δυναμικότητα Δωματίων ανά 
ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην Μέση 
Δυναμικότητα Κλινών

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος 
δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια 
για το σύνολο της χώρας είναι 43 
δωμάτια σε σχέση με 60 δωμάτια για το 
σύνολο της χώρας.

• Αντίστοιχα, ο μέσος όρος κλινών ανά 
ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 
116 Κλίνες σε σχέση με 86 για το σύνολο 
της χώρας.
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Μέση Δυναμικότητα Ξενοδοχείων (Κλίνες)

Κρήτη

Ελλάδα

Μ.Ο. 
Κρήτης

Μ.Ο. 
Ελλάδας

Από την σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας και τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες,  καταλαμβάνει την 1η θέση τόσο στη μέση δυναμικότητα δωματίων όσο και την μέση δυναμικότητα των 
κλινών.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια Κρήτης λαμβάνει την 4η θέση όσον αφορά το ποσοστό μονάδων 1Κ και 2Κ αντίστοιχα, ενώ λαμβάνει την 2η και 
3η θέση αντίστοιχα όσον αφορά το ποσοστό μονάδων 3Κ και 4Κ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Λασίθι

• Στην ΠΕ Χανίων συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & 
διαμερισμάτων της Περιφέρειας Κρήτης  
(1.302 τουριστικές μονάδες, 39,0%)

• Ακολουθεί η ΠΕ Ηρακλείου η οποία 
διαθέτει 886 μονάδες (26,5%), 
συγκριτικά μεγαλύτερης δυναμικότητας  
(μέση δυναμικότητα 10 δωμάτια και 21 
κλίνες) από τις υπόλοιπες ΠΕ. 

• Η ΠΕ Ρεθύμνου διαθέτει το 1/5 περίπου 
των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων της 
Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο 
δυναμικό της  ΠΕ Λασιθίου αποτελεί το 
14,9% του συνόλου της Περιφέρειας.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 
Κλειδιά) κατατάσσεται το 39,2% των 
τουριστικών  μονάδων της Περιφέρειας, 
με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι 
μεγαλύτερο στην ΠΕ Ηρακλείου (46,5%) 
και Χανίων (40,6%)

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το 
σύνολο της Κρήτης είναι 7 δωμάτια και 
17 κλίνες ανά μονάδα.

• Οι ΠΕ Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου 
εμφανίζουν αντίστοιχα μεγέθη ως προς 
τους μέσους όρους δωματίων και 
κλινών ενώ καθοριστικό ρόλο στην 
διαμόρφωση του μέσου της 
Περιφέρειας έχει η ΠΕ Ηρακλείου.

886 1.302 652 4988.800 8.098 4.116 3.12818.778 19.882 9.822 7.276
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17  Κλίνες

Ηράκλειο Χανιά Ρέθυμνο Λασίθι

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ Κρήτης, 2019

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες Μ.Ο. Δωμάτια Μ.Ο. Κλίνες Μ.Ο. Κρήτης
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7,4%

Ποσοστιαία κατανομή ανά ΠΕ, 2019

Ποσοστιαία κατανομή μονάδων ανά ΠΕ και ανά κατηγορία κλειδιού, 2019
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%

23,7
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• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει συνολικά 2.306 μονάδες, 3.159 δωμάτια και 17.623 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 20,20% , 18,26% και 19,39% 
αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (11η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 1,37 δωμάτια, έναντι 
1,52 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μέσης δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (10η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 7,6 κλίνες, έναντι 8 κλινών 
για το σύνολο της χώρας.  

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018

2.306 3.159 17.623
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18,3%

19,4%

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

Series1 Series2

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (μονάδες, 
δωμάτια & κλίνες) στην Περιφέρεια Κρήτης, 2018

% Περιφέρειας επί του
συνόλου της χώραςΠεριφέρεια

Η Κρήτη λαμβάνει την 2η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας σε αριθμό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων. Ως προς τη 
δυναμικότητα, εμφανίζονται χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (11η θέση) ενώ η Περιφέρεια 
λαμβάνει την 10η θέση στην δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των κλινών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (θέσεις) – σύγκριση με χώρα

Κρήτη 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Κρήτη/ Χώρα 2019 % Κρήτη/ Χώρα 2016

Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ
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Δυναμικότητα κάμπινγκ ανά μονάδες, οικίσκοι & θέσεις (2019)

ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει 15 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο 
θέσεων 760. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Χανίων (6 μονάδες) 
ενώ ακολουθεί η ΠΕ Ρεθύμνου με 4 μονάδες. Σχετικά με τις θέσεις, η ΠΕ  Χανίων διαθέτει 
259 και ακολουθεί η ΠΕ Ηρακλείου με 211.

• Το 80% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Το ποσοστό συγκριτικά με το σύνολο των 
κάμπινγκ 2* ανέρχεται στο 5,7%. Αντίθετα, υπάρχει μόνο 1 μονάδα στις κατηγορίες 4*,3* 
και 1* .

• Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων η  Περιφέρεια διαθέτει 552 θέσεις σε μονάδες 2* 
(4,0% επί του συνόλου τις χώρας) και 100 θέσεις στη μονάδα 1* (5,9% επί του συνόλου) 
και 90 θέσεις στη μονάδα 4*

• Η Περιφέρεια Κρήτης δεν διαθέτει κανένα κάμπινγκ 5* ενώ διαθέτει 14 οικίσκους που 
βρίσκονται στην ΠΕ Ηρακλείου.
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (μονάδες) – σύγκριση με χώρα

Κρήτη 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Κρήτη/ Χώρα 2019 % Κρήτη/ Χώρα 2016

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το 
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια καταλαμβάνει την 9η θέση όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων και την 
10η θέση όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020

Η Περιφέρεια λαμβάνει την 3η θέση όσον αφορά το πλήθος των καταλυμάτων , την 1η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα των 
υπνοδωματίων ανά κατάλυμα και την 2η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα κλινών ανά κατάλυμα.

• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει στην κατηγορία 
καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, συνολικά 29.611 Καταλύματα, 58.712 
Υπνοδωμάτια και 149.140 Κλίνες, τα οποία 
αποτελούν αντίστοιχα το 16,52 % , 17,74 %  και το 
17,47 %  του συνόλου της προσφοράς 
καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το 
σύνολο της χώρας

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας 
η Περιφέρεια (συνολικά) βρίσκεται στην 3η θέση 
στην κατάταξη ως προς το πλήθος των 
καταλυμάτων και στην 2η θέση στις κατηγορίες 
αριθμός υπνοδωματίων και κλινών. 

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά 
κατάλυμα, για την Περιφέρεια Κρήτης, 
υπολογίζεται σε 2 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα 
και βρίσκεται άνω του μέσου όρου για το σύνολο 
της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά 
κατάλυμα, για την Περιφέρεια , υπολογίζεται σε 5 
κλίνες ανά κατάλυμα και βρίσκεται άνω του 
μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 
κλίνες ανά κατάλυμα

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 90,47% αυτόνομες 
μονάδες , 2,38% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 7,05 % 
σε Ιδιωτικά δωμάτια και 0,09%  σε Κοινόχρηστα 
δωμάτια
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Αυτόνομο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο
Ιδιωτικό δωμάτιο Κοινόχρηστο δωμάτιο
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Ποσοστιαία Κατανομή Καταλυμάτων

19,4%

11,9%

23,5%

45,3%

Ηρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων

Ποσοστιαία Κατανομή Υπνοδωματίων

20,3%

11,7%

23,2%

44,7%

Ποσοστιαία Κατανομή Κλινών

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων

Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Σχεδόν μια στις δύο μονάδες (46%) βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
Περιφέρεια εμφανίστηκε πριν το έτος 2017

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του έτους 2019 
όπου και εμφανίζονται συνολικά το 22% των μονάδων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στην πλατφόρμα 

• Στην Περιφέρεια Κρήτης η κατανομή των Κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι σχεδόν αντίστοιχη μεταξύ των κατηγοριών και 
συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες συγκεντρώνουν το 56% των κλινών και οι Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης το 
44%

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία Κλίνες Ξενοδοχείων είναι υψηλότερες στην ΠΕ Ηρακλείου (72%).

• Στην Περιφέρεια Κρήτης το 36,3% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
• Μικρότερη ποσόστωση εμφανίζει η ΠΕ Λασιθίου με μόλις 11,8% και υψηλότερη η ΠΕ Χανίων με ποσοστό 63,6%

44% 28% 40% 50% 58%

56% 72% 60% 50% 42%

Σύνολο Ηρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων

Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Κλίνες Ξενοδοχείων

Ποσοστιαία Κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα

36,3% 40,7%

11,8%

48,8%

63,6%

Σύνολο Ηρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων

Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των Εξοχικών και Δευτερευουσών Κατοικίων
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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα.
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Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 15,8 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. 
• Το 2018 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (2,2 εκατ. επισκέπτες), μια αύξηση κατά 84,9% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο το 2010.
• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Ηρακλείου συγκεντρώνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών (67,5% το 2019) και ακολουθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Λασιθίου με 29,0% και της ΠΕ Χανίων 

με 2,7% και Ρεθύμνου με 0,8% 
• Επισημαίνεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Χανίων καταγράφηκαν για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2014 και οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους του Ρεθύμνου το 2015
• Σε αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης ηγείται η ΠΕ Ηρακλείου (+88,7%), από 770 χιλ. επισκέπτες το 2010 σε 1,45 εκατ. επισκέπτες το 2019 και ακολουθεί η 

ΠΕ Λασιθίου (+58,6%) από 394 χιλ. επισκέπτες το 2010 σε 630 χιλ. το 2019. 
• Τα δεδομένα για τις ΠΕ Ρεθύμνου και Χανίων (και η σχετικά πρόσφατη καταγραφή των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρων των συγκεκριμένων ΠΕ δεν επιτρέπει την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων.
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Αριθμός Επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κρήτης, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Ηρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων

Η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων με την μεταβολή της Περιόδου 
2010-2019 να αγγίζει το +84,9%, σημαντικά μικρότερη όμως της μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+146,3%) με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται στην 8η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή αλλά 2η στην κατάταξη όσον αφορά των 
αριθμό των επισκεπτών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Δεσπόζουσα θέση κατέχει ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού με περίπου 6,8 εκατ. επισκέπτες για όλη την περίοδο, με μια υψηλή αύξηση της επισκεψιμότητας την περίοδο 
2017-2018 όπου μεταβλήθηκε κατά +34,8% από 630 χιλ. επισκέπτες σε 855 χιλ. μέσα σε ένα έτος, για να πλησιάσει τις 950 χιλ. επισκέψεις το 2019.

• Ακολουθεί ο χώρος της Σπιναλόγκα, όπου το 2019 καταγράφηκαν 410 χιλ. επισκέψεις , ελάχιστα χαμηλότερα από τις 414 χιλ. επισκέψεις του προηγούμενου έτους. Υψηλότερη 
άνοδος καταγράφηκε την περίοδο 2010-2011 με μεταβολή κατά 44,0% , όπου η Σπιναλόγκα έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το τηλεοπτικό σήριαλ «Το Νησί».

• Τέλος, το Σπήλαιο Ψυχρού και το Ανάκτορο της Φαιστού για το 2019 βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη θέση με 173,2 και 121,8 χιλ. επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση κατά 
62,5% και 41,3% αντίστοιχα σε σχέση με το 2010.
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Αριθμός Επισκεπτών στους 4 δημοφιλέστερους Αρχαιολογικούς Χώρους της Κρήτης (χιλ. επισκέπτες)

Κνωσός Ανάκτορο Φαιστού Σπήλαιο Ψυχρού Σπιναλόγκα

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Δεσπόζουσα θέση έχουν οι 
αρχαιολογικοί χώροι της Κνωσού και των ανακτόρων της Φαιστού, συγκεντρώνοντας πλησίον των 1,4 εκατ. επισκέψεις το 2019 από 2,2 
εκατ. για το σύνολο της Περιφέρειας. 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Κρήτης, ο 
Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων (σχεδόν 370 χιλ. επισκέψεις το 2019, 17,1% 
του συνόλου των επισκέψεων του έτους και 19,0% για την περίοδο 2010-2019).

• Υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Φεβρουάριος (με λιγότερους από 3 χιλ. 
επισκέπτες το 2010 και άνω των 20 χιλ. επισκεπτών το 2019) ενώ ακολουθεί ο Δεκέμβριος, ο Νοέμβριος και 
ο Μάρτιος. Την μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζει ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος (με άνοδο των 
επισκέψεων μεταξύ 40 και 60%).

Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στους Αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας Κρήτης
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Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Ποσοστιαία Κατανομή αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κρήτης, 
μηνιαία
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Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Κρήτης,  2010-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η 
συγκέντρωση των επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-
Σεπτέμβριος για το συνολικό διάστημα εξέτασης. Βάσει 
αυτού πάνω από 6 στις 10 επισκέψεις σε μουσεία στην 
Περιφέρεια πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο. 

• Σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση με 
την αρχή της περιόδου όπου 7 στις 10 επισκέψεις 
πραγματοποιούνται το συγκεκριμένο τετράμηνο.

• Για την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 89,6% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 πάνω 
από 9 στις 10 επισκέψεις πραγματοποιούνται σε αυτήν την 
περίοδο ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε 
άνω των 8 στις 10 επισκέψεις.

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την μειωμένη 
εποχικότητα η οποία είναι ένδειξη της μικρότερης 
εξάρτησης της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών 
χώρων από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 70,7% 70,0% 68,3% 65,6% 59,5% 59,8% 65,8%

CR6 93,7% 92,7% 92,1% 89,9% 84,0% 84,3% 89,6%

Gini 51,09% 50,94% 49,19% 46,98% 40,10% 40,89% 47,14%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κρήτης 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.
Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της 
Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τον αριθμό των 
επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική αύξηση μετά 
το έτος 2015. Συγκεκριμένα από 4,9 εκατ.€ το 
2010 τριπλασιάστηκαν στα 15,4 εκατ.€ το 2019 
(+216,9%).

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των 
επισκεπτών στους Αρχαιολογικούς χώρους της 
ΠΕ Ηρακλείου (+199,3%) και Λασιθίου 
(+278,3%) ενώ οι ΠΕ Ρεθύμνου και Χανίων 
συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσό πλησίον των 
€100 χιλ. ανά έτος τα πλέον πρόσφατα έτη σε 
σχέση με τα 15,4 εκατ. εισπράξεων για το 
σύνολο της Περιφέρειας.

• Το 75,9% των εσόδων για το 2019 προήλθε από 
την ΠΕ Ηρακλείου ενώ το ποσοστό για το σύνολο 
της περιόδου εξέτασης διαμορφώνεται σε 74,9%. 

• Το 23,4% των εσόδων για το 2019 και το 24,7% 
για το σύνολο της περιόδου εξέτασης αφορά 
την ΠΕ Λασιθίου. 

• Μηδαμινή είναι η συνεισφορά των 
Αρχαιολογικών Χώρων Ρεθύμνου και Χανίων, 
συγκεντρώνοντας ποσοστό μικρότερο του 1,0% 
των εσόδων για κάθε έτος της περιόδου εξέτασης 
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Εισπράξεις Αρχ. Χώρων Περιφέρειας Κρήτης, σε εκατ. €, 2010-2019
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Ηρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων

Ποσοστιαία κατανομή Εισπράξεων Αρχαιολογικών Χώρων ανά ΠΕ

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Κρήτης. Σημειώνεται 
σημαντική αύξηση εσόδων σε σχέση με το έτος 2013 (+178,5%) η οποία υπολείπεται ελάχιστα του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας 
(+184,8%) με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να βρίσκεται στην 4η θέση όσον αφορά την δυναμική εξέλιξη των εσόδων και να εμφανίζει τις 
δεύτερες υψηλότερες εισπράξεις στο σύνολο της χώρας.

Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Κρήτης παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξης του με τον αριθμό 
επισκεπτών ανά έτος να αυξάνεται κατά 380%, από 176 χιλ. το 2010 σε 845 χιλ. το 2019

• Τα μουσεία της ΠΕ Ηρακλείου συνεισφέρουν κατά 78,0% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Κρήτης το 2019, και ακολουθούν η ΠΕ Ρεθύμνου (9,0%), Χανίων (8,0%) και Λασιθίου (4,0%)
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Αριθμός Επισκεπτών στα Μουσεία της Κρήτης, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά Σύνολο Κρήτης

Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων στην Περιφέρεια Κρήτης. Παρατηρείται αύξηση κατά 380,14% 
την περίοδο 2010-2019, η οποία είναι πολλαπλάσια της αύξησης που εμφάνισε το σύνολο της χώρας (+87,11%) ενώ η Περιφέρεια 
παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο πλήθος επισκέψεων σε μουσεία για το σύνολο της χώρας.

Επισκεψιμότητα μουσείων

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Για το 2019 την υψηλότερη επισκεψιμότητα μεταξύ των Μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζει το Μουσείο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας το 78,1% των επισκεπτών, ήτοι 661 χιλ. επισκέπτες σε σύνολο 
847,5 χιλ. για το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.

• Ακολουθεί το Αρχαιολογικό Χανίων (6,7%), το Μουσείο Αρχ. Χώρου Ελεύθερνας στην ΠΕ Ρεθύμνου (6,5%) και ο Ναός Παναγιάς Κεράς Λασιθίου (3,5%). Συνολικά τα παραπάνω μουσεία συγκεντρώνουν 
το 94,8% του συνόλου των επισκέψεων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

• Σημειώνεται ότι το Μουσείο Αρχ. Χώρου Ελεύθερνας  εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουνίου 2016 και άρα τα δεδομένα λαμβάνονται από το έτος 2017 και έπειτα.
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Αριθμός επισκεπτών στα σημαντικότερα Μουσεία της Περιφέρειας Κρήτης, σε χιλ. επισκέπτες

Ηρακλείου Ναός Παναγίας Κεράς Λασιθίου Αρχαιολογικό Χανίων Μουσείο Αρχ. Χώρου Ελεύθερνας

Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξησης της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων μουσείων της Περιφέρειας. Η υψηλότερη συγκέντρωση 
εμφανίζεται στο Μουσείο Ηρακλείου το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν οκτώ στους δέκα επισκέπτες σε Μουσεία για το έτος 2019.

Σημαντικότερα μουσεία

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 επιβεβαιώνεται η αυξητική τάση των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ προκύπτει η υψηλή κυκλικότητα του μεγέθους με την υψηλή συγκέντρωση 
της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου συγκεντρώνεται ποσοστό πλησίον του 60,0% των επισκέψεων.

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο Μήνας Αύγουστος (17,1% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο Σεπτέμβριος και ο Ιούλιος (15,8% και 14,6% αντίστοιχα)
• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο Μήνας Φεβρουάριο (με λιγότερους από 900 επισκέπτες το 2010 και πλησίον των 15 χιλ. επισκεπτών το 2019) ενώ ακολουθεί ο Δεκέμβριος, ο Νοέμβριος και ο 

Μάρτιος. Την μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζει ο Αύγουστος και ο Ιούλιος (με τετραπλασιασμό περίπου των επισκέψεων) επιβεβαιώνοντας την δυναμική της επισκεψιμότητας των Μουσείων πέρα της καλοκαιρινής περιόδου.
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα Μουσεία της Περιφέρειας Κρήτης, 2010-2019
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Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Ποσοστιαία Κατανομή αριθμού επισκέψεων στα Μουσεία της Περιφέρειας 
Κρήτης , μηνιαία, 2015-2019
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Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας Μουσείων στην Περιφέρεια Κρήτης, ανά μήνα 2010-2019 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας.
Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα)

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 
εποχικότητας στα δεδομένα με συγκέντρωση του 58,7% των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. 

• Βάσει αυτού σχεδόν 6 στις 10 επισκέψεις σε μουσεία στην 
Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Για την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο το μέγεθος διαμορφώνεται σε 
82,3% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ παρατηρείται 
μείωση καθώς το 2010, 9 στις 10 επισκέψεις πραγματοποιούνται σε 
αυτήν την περίοδο ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε 8 
στις 10 επισκέψεις.

• Η μείωση της εποχικότητας επιβεβαιώνεται και από τον 
υπολογισμό του συντελεστή Gini ενώ η μειωμένη εποχικότητα σε 
σχέση με εκείνη που παρουσιάζεται στον αριθμό των αφίξεων 
δείχνει ότι η επισκεψιμότητα των μουσείων διατηρεί υψηλή 
ελκυστικότητα πέρα της καλοκαιρινής περιόδου.
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα Μουσεία της Περιφέρειας Κρήτης, 2010-2019 

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 66,6% 63,1% 61,5% 60,2% 52,7% 58,0% 58,7%

CR6 90,3% 85,4% 85,9% 82,6% 77,3% 80,4% 82,3%

Gini 47,85% 43,72% 42,85% 40,24% 32,93% 37,69% 39,25%

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων των μουσείων αλλά και η μείωση αυτής κατά την περίοδο 
εξέτασης.

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι εισπράξεις των Μουσείων της Περιφέρειας 
εμφανίζουν αυξητική τάση μετά το 2012, από €0,5εκατ. 
το 2010 σε €0,4 εκατ. το 2012 και κατόπιν σε €2,3εκατ. 
τα έτη 2018 και 2019 (+330% σε σχέση με το 2010)

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών 
στους στα Μουσεία του Ηρακλείου (+333,5% συνολική 
μεταβολή 2010-2019) ενώ τα Μουσεία του Λασιθίου 
σημείωσαν μείωση κατά 41,9% από €88χιλ. το 2010 σε 
€57χιλ. το 2019

• Σημαντική αυξητική τάση εμφανίζουν από το 2013 και 
έπειτα (έτος διαθεσιμότητας δεδομένων) οι ΠΕ 
Ρεθύμνου και Χανίων με αύξηση 235,5% και 115,5% 
αντίστοιχα.

• Το 84,1% των εσόδων για το 2019 προήλθε από την ΠΕ 
Ηρακλείου ενώ το ποσοστό για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης διαμορφώνεται σε 82,9%. 

• Το υπολειπόμενο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ των ΠΕ 
Χανίων (7,4%), Ρεθύμνου (6,3%) και Λασιθίου(2,2%)
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Ηρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνου Χανίων

Ποσοστιαία κατανομή Εισπράξεων Μουσείων ανά ΠΕ, 2013-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Τα έσοδα εμφανίζουν την υψηλότερη 
μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών (+221,63%, 1η κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας) σε σχέση με 153,06% του συνόλου της 
χώρας, ενώ είναι τα δεύτερα υψηλότερα σε κατάταξη έσοδα μετά την Περιφέρεια Αττικής.

Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Κρήτης

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζονται ο κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο και το EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο για τα τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 
και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (1)

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17.147 18.159 7.600 19.954 17.347 8.438 

Αττική 59.105 26.086 17.303 50.723 22.972 15.350 

Βόρειο Αιγαίο 19.197 10.867 9.186 17.550 10.684 8.368 

Δυτική Ελλάδα 30.165 24.330 9.535 21.728 20.858 7.303 

Δυτική Μακεδονία N/A 11.037 N/A N/A 11.211 N/A 

Ήπειρος 21.876 21.275 9.018 19.078 20.161 8.927 

Θεσσαλία 24.607 21.247 9.929 27.322 20.964 8.728 

Ιόνια Νησιά 26.584 17.587 14.958 22.084 15.017 11.992 

Κεντρική Μακεδονία 37.942 20.286 14.481 33.003 19.423 12.855 

Κρήτη 38.463 25.048 12.789 37.416 22.255 13.110 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 87.244 36.315 19.108 87.171 33.273 16.676 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 31.828 22.475 10.575 28.984 21.342 9.306 

Πελοπόννησος 32.310 14.017 11.607 31.132 13.514 11.404 

Στερεά Ελλάδα 24.045 15.976 12.900 21.827 14.576 9.743 

Σύνολο Ελλάδας 43.983 23.176 13.251 41.963 21.351 11.769 

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2.772 4.764 2.010 6.941 4.326 2.734 

Αττική 16.862 7.591 5.023 13.179 6.550 3.353 

Βόρειο Αιγαίο 5.685 937 1.101 5.550 2.365 1.416 

Δυτική Ελλάδα 15.830 3.321 2.924 6.252 2.907 2.074 

Δυτική Μακεδονία N/A 4.754 N/A N/A 1.120 N/A 

Ήπειρος 4.750 7.423 1.444 3.054 7.432 1.618 

Θεσσαλία 6.137 4.124 3.628 4.871 6.361 2.551 

Ιόνια Νησιά 8.569 6.392 4.295 6.527 5.000 3.737 

Κεντρική Μακεδονία 10.160 4.699 3.299 7.846 5.116 3.246 

Κρήτη 10.110 4.400 2.623 11.576 2.505 3.387 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 35.425 13.155 4.965 35.627 13.077 2.583 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 10.379 6.238 2.516 9.790 5.813 2.011 

Πελοπόννησος 14.196 2.615 2.842 13.854 1.819 2.581 

Στερεά Ελλάδα 6.114 3.492 959 4.951 2.390 63 

Σύνολο Ελλάδας 14.281 6.291 3.313 13.476 5.655 2.832 

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Παρακάτω παρουσιάζονται το EBITDA ως ποσοστό του κύκλου εργασιών και ο δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια για 
τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (2)

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) % κύκλου εργασιών ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017 Σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17% 27% 27% 35% 26% 33%

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

Δυτική Μακεδονία N/A 21% N/A N/A 8% N/A

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

Κεντρική Μακεδονία 26% 22% 20% 21% 25% 25%

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 37% 33% 22% 37% 32% 17%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32% 27% 23% 33% 27% 21%

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

Σύνολο Ελλάδας 27% 26% 23% 29% 26% 23%

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 308% 123% 25% 226% 79% 25%

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

Δυτική Ελλάδα 456% 128% 90% 654% 111% 71%

Δυτική Μακεδονία N/A 183% N/A N/A 195% N/A

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

Ιόνια Νησιά 96% 82% 106% 114% 78% 313%

Κεντρική Μακεδονία 196% 66% 46% 416% 145% 48%

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 69% 151% 76% 77% 127% 63%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 170% 215% 267% 171% 224% 224%

Πελοπόννησος 368% 233% 101% 250% 163% 102%

Στερεά Ελλάδα 251% 762% 26% 227% 517% 32%

Σύνολο Ελλάδας 178% 177% 166% 195% 147% 194%

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 3 αστέρων στην Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζουν υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις 
αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 5 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο σε σχέση
με αυτά στο σύνολο της χώρας. Επιπλέον, η λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων της Περιφέρειας είναι 
χαμηλότερη από αυτή των αντίστοιχων στο σύνολο της χώρας (1 π.μ. και 2 π.μ.), ενώ αυτή των 3 αστέρων είναι υψηλότερη (2 π.μ.).

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση ΙΝΣΕΤΕ

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2017

Περιφέρεια 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 20.503 20.294 5.672

Αττική 54.600 24.139 13.534

Βόρειο Αιγαίο 15.324 10.174 7.149

Δυτική Ελλάδα 32.869 24.854 6.113

Δυτική Μακεδονία 15.324 6.612 5.768

Ήπειρος 19.155 19.381 6.761

Θεσσαλία 19.155 12.303 4.738

Ιόνια Νησιά 27.917 14.343 10.589

Κεντρική Μακεδονία 42.007 18.058 12.741

Κρήτη 37.311 18.816 11.372

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 68.860 31.165 13.016

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32.842 19.129 9.666

Πελοπόννησος 32.869 12.275 8.345

Στερεά Ελλάδα 15.324 10.260 5.986

Σύνολο Ελλάδας 37.401 18.805 9.983

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και δείκτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 2017

Σύνολο Ελλάδας 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 71.793 108.637 98.669 

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 2.685,10 2.042,95 985,00

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 834,17 – 31% 487,85 – 24% 179,52 – 18%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 391,51 – 15% 169,43 – 8% 46,50 – 5%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 25.922 8.717 3.659

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 74.922 32.097 20.331

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 66.555 17.221 6.799

Κρήτη 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 18.818 26.306 16.534

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 702,13 494,97 188,02

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 208,75 – 30% 109,66 – 22% 38,50 – 20%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 51,90 – 7% 40,24 – 8% 16,71 – 9%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 35.061 9.841 4.009 

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 65.779 29.465 23.270 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 78.069 13.457 4.850 

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε στοιχεία ισολογισμών 964 εταιρειών, για τις οποίες βρέθηκε ισολογισμός τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν με τα 1.037 ξενοδοχεία τα οποία τους ανήκουν και τα οποία διαθέτουν 76.694 δωμάτια στις 
κατηγορίες 2*, 3*, 4* και 5*.
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Πληρότητα και τιμή δωματίου Μάϊου και Αυγούστου ανά Περιφέρεια, % και € ανά δωμάτιο ανά ημέρα, 2019

Οι πληρότητες στην Κρήτη για τους μήνες Μάιο και Αύγουστο 2019 μειώθηκαν κατά 9,0% και 1,0%, σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 
2018, στα επίπεδα του 64% και 91%. Επιπλέον, η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 15,0% τον Μάιο του 2019, σε σχέση με την ίδια
περίοδο του 2018, στα €64, ενώ αυξήθηκε κατά 5,0% στα €105 τον Αύγουστο του 2019.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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ARR, €, 2016-20181

Μέσα στην τριετία 2016-2018, η μέση τιμή ανά δωμάτιο αυξήθηκε από τα €75 το 2016 στα €82 το 2018 (CAGR +4,2%), ενώ το RevPar 
αυξήθηκε από τα €52 το 2016 στα €59 το 2018 (CAGR +6,6%). Επιπλέον, η πληρότητα των ξενοδοχείων ακολούθησε ανοδική τάση από 
το 69% το 2016 στο 72% το 2018 (CAGR +2,4%).

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Χανιά

Πηγές: In focus: Chania City, Greece | HVS

RevPar, €, 2016-20181
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Λασιθίου Itanos Gaia / Minoan Group Plc
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €268.000.000

2 Λασιθίου Sitia Bay Resort / Ικτίνος
• Ανέγερση & ανακαίνιση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €300.000.000

3 Λασιθίου Elounda Hills / Mirum Hellas
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €600.000.000

4 Λασιθίου Cape Tholos Luxury Resort / Metaxa Hospitality Group

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €150.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2023

5 Χανίων Costa Nopia / Creta Sun & Sea Developments Α.Ε.
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €303.000.000

6 Χανίων Georgioupolis Suites / Αθηνά Πενθερουδάκη & ΣΙΑ Ε.Ε.
• Μετασχηματισμός ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

7 Ηρακλείου Hersonissos Group Hotels

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Village
• Κόστος επένδυσης: €150.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2024

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια.
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Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (1)

• Παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός που κατέχει εδραιωμένη θέση στη διεθνή τουριστική αγορά και διαθέτει μοναδικό φυσικό κλίμα και υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια του έτους
• Δύο κύριες αερολιμενικές πύλες εισόδου/εξόδου που εξυπηρετούν τη Δυτική και την Ανατολική Κρήτη αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα ο Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» αποτελεί τη δεύτερη 

σημαντικότερη πύλη εισόδου/εξόδου τουριστών της χώρας μετά τον ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» και ο Αερολιμένας Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» έχει ενισχυθεί σημαντικά από τα έργα αναβάθμισης της Fraport. Επιπλέον, 
στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης αποτελεί η ύπαρξη του αερολιμένα «Βιτσέντζος Κορνάρος» στη Σητεία

• Δύο κύριες λιμενικές πύλες εισόδου/εξόδου διεθνούς ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων που συνδέονται καθημερινά με τον Πειραιά όλο τον χρόνο. Ο Λιμένας Ηρακλείου είναι μαζί με τον 
Λιμένα Πειραιώς τα δύο βασικά λιμάνια βάσης (homeporting) για τα ταξίδια κρουαζιέρας ενώ ο Λιμένας Σούδας των Χανίων καταγράφει τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2019: 
σχεδόν +70% σε σχέση με 2018). Τέλος η Περιφέρεια κατατάσσεται το 2019 στην 4η θέση μεταξύ των 13 Περιφεριεών όσον αφορά στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων και αφίξεων τουριστών Κρουαζιέρας (> 600 χιλ.)

• Εκτεταμένο οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί το σύνολο του νησιού και ικανοποιητική συνδεσιμότητα των πυλών / εξόδου εισόδου της Περιφέρειας με το βασικό δίκτυο μεταφορών το οποίο χρήζει αναβάθμισης
• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει εξαιρετικό δυναμικό ΑΠΕ καθιστώντας την αξιοποίηση των τελευταίων ως μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις του νησιού, γεγονός που 

καθρεφτίζεται και στο ικανοποιητικό ποσοστό διείσδυσής τους στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής του νησιού, κυρίως λόγω των αιολικών πάρκων.
• Στην Κρήτη έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια η εικόνα σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος επάρκειας νερού καθώς έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται σημαντικά υδραυλικά 

έργα για τις ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και διανομής νερού. 
• Σε γενικές γραμμές, η Κρήτη βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ως προς το επίπεδο συμμόρφωσής της προς την σχετική Οδηγία 91/271 (Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων), λόγω πλήθους σημαντικών έργων που 

υλοποιήθηκαν. Μέχρι το τέλος της ΠΠ 2014-2020 είχαν καλυφθεί όλες οι ανάγκες της Περιφέρειας σε δίκτυα και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Γ’ Κατηγορίας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.)
• Επαρκείς υγειονομικές υποδομές και σχετικά ανταγωνιστικές επιδόσεις και καλή διαχείριση του πρώτου κύματος του νέου κορονοϊού (COVID-19). Οι υποδομές της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της υγείας 

καλύπτουν κάθε είδους πρόβλημα υγείας εκτός από σπανιότατα νοσήματα ενώ, παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της χώρας σε διαθεσιμότητα κλινών ανά κάτοικο
• Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει ισχυρές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές (2η θέση σε αριθμό τουριστικών γραφείων, 1η θέση σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών και 3η θέση σε επιχειρήσεις 

εστίασης και κέντρα αναψυχής μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας).
• Εδραιωμένος τουριστικά προορισμός προσέλκυσης τουριστών από τις μεγάλες και άλλες σημαντικές αγορές της Ευρώπης (Δυτ. Κρήτη: Σκανδιναβικές χώρες, Μ.Βρετανία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία | Ανατ. Κρήτη: 

Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Ολλανδία, Ισραήλ, Πολωνία). Διαθέτει, ισχυρή τοπική ταυτότητα έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο (φιλοξενία) και την τοπική γαστρονομία (τοπική κουζίνα, τοπικά προϊόντα)
• Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί μία από τις ναυαρχίδες του τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες απόδοσης (αφίξεις, διανυκτερεύσεις αλλοδαπών, μέση 

πληρότητα, μέση διάρκεια παραμονής και μέση δαπάνη ανά επίσκεψη) καθώς και στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των τουριστών από τα ξενοδοχεία (2019&2018: 3η θέση μετά από Ήπειρο και Κυκλάδες)
• Αύξηση στον αριθμό των διεθνών επισκεπτών στην Κρήτη κατά την περίοδο 2016-2019 αλλά μείωση του αριθμού των διανυκτερεύσεων και της διάρκειας παραμονής ανά επισκέπτη. Παράλληλα, η Κρήτη εμφανίζει 

την υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η οποία αν και παρουσιάζει φθίνουσα τάση συνδυάζεται με υψηλή (2η μεταξύ των 13 Περιφερειών) μέση δαπάνη ανά επίσκεψη και 
διανυκτέρευση. Συμπερασματικά, την τελευταία τετραετία οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Κρήτης διαμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα ξοδεύοντας, ωστόσο, περισσότερα χρήματα (κυρίως Γερμανοί, Βρετανοί, 
Γάλλοι). Επιπλέον, τα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζουν την υψηλότερη πληρότητα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (65%) και την 2η υψηλότερη δυναμική (+5,9 π.μ.) την περίοδο 2010-2018

• Μεγάλος αριθμός (2η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό ξενοδοχείων και δωματίων μεταξύ των 13 Περιφεριεών της χώρας) και υψηλή ποιότητα (η Περιφέρεια λαμβάνει την 1η και 2η θέση στις κατηγορίες 
ξενοδοχείων 4* και 5*) υποδομών στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς τα τελευταία έτη έχουν υλοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις σε πολυτελή παραθαλάσσια ξενοδοχεία και ξενοδοχεία πόλης, κυρίως σε Χανιά, 
Ηράκλειο και Ρέθυμνο, ενώ σημαντικές μελλοντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη τουριστικών συγκροτημάτων και θερέτρων είναι υπό σχεδιασμό/ανάπτυξη/κατασκευή, κυρίως στην ΠΕ Λασιθίου. Στην Κρήτη 
συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, καθώς καταλαμβάνει την 1η θέση στη μέση δυναμικότητα δωματίων και κλινών.

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα...



114

Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (2)

• Μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενων δωματίων (4η θέση), επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (2η θέση) και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (3η θέση ως προς το πλήθος καταλυμάτων, 2η θέση ως προς τον 
αριθμό υπνοδωματίων και κλινών), 

• Ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου και κατάρτισης, κυρίως στο βασικό τουριστικό προϊόν της Κρήτης (Sun & Beach), με έμφαση στην φιλοξενία και στην αυθεντικότητα των κατοίκων

• Κομβική γεωγραφική θέση και νησιωτικός χαρακτήρας που συνδυάζεται με ορεινούς όγκους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερης των 45’-60’ από τις ακτογραμμές της Κρήτης, οι οποίες συγκεντρώνουν 
εκατοντάδες παραλίες, τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα και προσφέρουν πλήθος θαλάσσιων δραστηριοτήτων

• Ο Μινωικός Πολιτισμός και το μεγάλο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα του νησιού με την ύπαρξη περισσότερων από 200 μουσείων και με την παρουσία ευρέως γνωστών αρχαιολογικών χώρων (Κνωσσός,Φαιστός
Σπιναλόγκα) που έχουν ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια διαχρονικά να επιτυγχάνει την 2η θέση σε αριθμό επισκεπτών και σε εισπράξεις σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους αντίστοιχα

• Πλούσιο απόθεμα πόρων θρησκευτικού (μοναστήρια, βυζαντινές και βενετικές εκκλησίες, δεκάδες θρησκευτικά προσκυνήματα) και αρχιτεκτονικού (εκατοντάδες διατηρητέα κτίρια και μνημεία υπαίθρου) 
ενδιαφέροντος

• Πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα μέσω πλήθους πολιτιστικών δρώμενων υπερτοπικής εμβέλειας

• ‘Ύπαρξη βασικών υποδομών και σημείων ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη City Break στα 3 από τα 4 κύρια Αστικά Κέντρα του νησιού (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο)

• Υλοποίηση έργων ανάδειξης της πόλης του Ρεθύμνου ως "Smart City”, με ενισχυμένες υποδομές προσβασιμότητας και υποστήριξης των ΑμΕΑ

• Στην Κρήτη υπάρχουν τουλάχιστον 10 ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για συνέδρια κάτω των 500 ατόμων. Για μεγαλύτερα συνέδρια μέχρι 1.000 άτομα (που αποτελούν την 
πλειοψηφία των συνεδρίων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα), εντοπίζονται 7 Συνεδριακά και Εκθεσιακά Κέντρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης που διαθέτει 
σημαντική συνεδριακή υποδομή (αίθουσα δυναμικότητας 1.000 ατόμων) και το νεότευκτο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με πολυχώρους, ενώ σημαντικοί είναι και οι συνεδριακοί χώροι της 
Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και του ΜΑΙΧ

• Ύπαρξη άνω των 100 αγροτουριστικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων εντοπίζονται σημαντικές και πρότυπες μονάδες που συνδέονται άρρηκτα με την Κρητική διατροφή και τα τοπικά προϊόντα

• Πλούσιοι φυσικοί πόροι ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας που μπορούν να προσφέρουν πλήθος ξεχωριστών εμπειριών και επιλογών στους επισκέπτες

• Πλούσια γαστρονομική παράδοση και παραγωγή του πρωτογενούς τομέα με πληθώρα τοπικών προϊόντων που συνθέτουν μια ξεχωριστή τοπική κουζίνα (Κρητική διατροφή) και διαθέτουν σημαντική διεθνή φήμη 
και  αναγνωρισιμότητα

• Λειτουργία 4 πιστοποιημένων κέντρων θαλασσοθεραπείας με Ειδικό Σήμα από τον ΕΟΤ, συνολικής δυναμικότητας 440 ατόμων, ενώ η πλειοψηφία των ξενοδοχείων 5* στην Κρήτη προσφέρουν υπηρεσίες ευεξίας

• Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, το οποίο διαθέτει τις υποδομές και προδιαγραφές για να φιλοξενήσει διεθνή αθλητικά γεγονότα

• Λειτουργία δύο γηπέδων γκολφ υψηλών προδιαγραφών σε Ηράκλειο και Ελούντα.  Σημειώνεται ότι το γήπεδο Ηρακλείου πληροί διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα

• Πλήθος πεζοπορικών, ορειβατικών, αναρριχητικών και ποδηλατικών διαδρομών καθώς και σημαντικός αριθμός από πλαγιές αεροπτερισμού, ιππικούς ομίλους και ναυταθλητικούς συλλόγους που προσφέρουν ένα 
ευρύ φάσμα εξωτερικών δραστηριοτήτων περιπέτειας και ήπιας άθλησης

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* και 4* στην Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζουν υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας. Επιπλέον, η λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων 3* 
της Περιφέρειας είναι υψηλότερη από αυτή των αντίστοιχων στο σύνολο της χώρας (2 π.μ.), ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 5% στα €105 τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018

Strengths – Δυνατά Σημεία

...που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και 
εκμετάλλευση τους.
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• Ανάγκη εκσυγχρονισμού υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων (δρόμοι, λιμένες, αεροδρόμιο):

− Σημαντικά προβλήματα και θέματα οδικής ασφάλειας και επικινδυνότητας στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο με μειωμένες δυνατότητες διατροπικών μεταφορών. Ειδικότερα, ο ΒΟΑΚ αποτελεί μία 
απαρχαιωμένη οδική αρτηρία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού, η οποία στερείται σύγχρονους κόμβους σύνδεσης με τις κύριες πύλες εισόδου/εξόδου του νησιού καθώς και 
με τις κάθετες οδούς που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα του νησιού, οι οποίες και αυτές  είναι ανεπαρκείς.

− Ο Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» έχει εξαντλήσει την φέρουσα ικανότητά του δεδομένης της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, ενώ οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες δεν 
είναι οι πρέπουσες

− Κακή οδική πρόσβαση και συνδεσιμότητα του Αερολιμένα Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» με την πόλη των Χανίων

− Έλλειψη σύγχρονου επιβατικού σταθμού στον Λιμένα Σούδας των Χανίων

− Δύσκολη προσβασιμότητα στους Λιμένες της Νότιας Κρήτης λόγω κακής ποιότητας οδικών αξόνων κάθετης διασύνδεσης με τη Βόρεια πλευρά, με εξαίρεση εκείνου της Ιεράπετρας

• Μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο, γεγονός που υπονομεύει την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων City Break και MICE, και συνεπώς τις προοπτικές επέκτασης της  
τουριστικής περιόδου

• Υψηλή ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο, γεγονός που καθιστά πιο ακριβή αλλά και πιο ρυπογόνο την κατανάλωση ενέργειας στο νησί

• Αδυναμίες στο δίκτυο ύδρευσης καθώς σε πολλά σημεία είναι απαρχαιωμένο και απαιτείται ο περιορισμός απωλειών ύδατος από το δίκτυο

• Αδυναμίες και προβλήματα σε δίκτυα και εγκαταστάσεις απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων καθώς και επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές 
(Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία, κτλ.) καθώς και σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες (π.χ. πλούσιος υπόγειος υδροφορέας)

• Κακή εικόνα πεζοδρομίων και έλλειψη υποδομών για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. ποδήλατα).

• Ζητήματα καθαριότητας και έλλειψη χώρων πρασίνου και πάρκων σε μεγάλα και μικρότερα αστικά κέντρα

• Πολύ υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού και παραγωγής του τοπικού ΑΕΠ στην ΠΕ Ηρακλείου

• Έντονη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στο βόρειο τμήμα του νησιού

• Έλλειψη τουρισμού στην ενδοχώρα του νησιού και ιδιαίτερα σε κωμοπόλεις

• Παρά τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της Περιφέρειας Κρήτης, περίπου το 90% του τουρισμού αφορά το προϊόν Sun & Beach έχοντας επιφέρει «κόπωση» σε δομές και γνωστούς προορισμούς 
του βόρειου άξονα

• Έλλειψη ανάπτυξης, προώθησης και προβολής εναλλακτικών/θεματικών τουριστικών προϊόντων και λειτουργικής σύνδεσής τους με το κύριο τουριστικό προϊόν (Sun & Beach) της Κρήτης. Ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) 

• Έλλειψη υποδομών για την ανάπτυξη του τουρισμού σκαφών αναψυχής

• Χαμηλός βαθμός δικτύωσης επιχειρήσεων του τουρισμού και συνεργειών που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος καθώς και για την διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας 
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουριστικό τομέα

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν…



116

Ανάλυση SWOT | Αδύνατα σημεία (2)

• Συγκέντρωση πολιτιστικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη θερινή περίοδο, γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού πόλης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου

• Περιορισμένη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, κτλ. σε τουριστικές περιοχές εκτός τουριστικής περιόδου, δυσχεραίνοντας τις προοπτικές επέκτασης της τουριστικής σεζόν

• Ιδιαίτερα έντονη μείωση στον αριθμό των Ιταλών επισκεπτών κατά τα έτη 2018 και 2019

• Μικρό ποσοστό επισκεπτών της ηλικιακής κατηγορίας άνω των 65, καταδεικνύοντας έλλειψη στρατηγικής στόχευσης και χαμηλά επίπεδα διείσδυσης στην αγορά του Silver Economy

• Μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής από 8,7 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,2 διανυκτερεύσεις το 2019, με την ισχυρότερη μείωση να παρουσιάζουν επισκέπτες από την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ σημαντική 
μείωση εμφανίζουν και οι επισκέπτες από τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία (δηλαδή όλες οι μεγάλες τουριστικές αγορές της Κρήτης)

• Έντονη εποχικότητα στους δύο κύριους Αερολιμένες και Λιμένες της Κρήτης σε Ηράκλειο και Χανιά

• Έντονη εποχικότητα με υψηλή συγκέντρωση αφίξεων και διανυκτερεύσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο

• Προσφορά μεγάλου αριθμού all inclusive πακέτων διακοπών το οποίο αποτελεί τροχοπέδη προβολής της τοπικής γαστρονομίας και διάχυσης των ωφελειών του τουρισμού στην τοπική οικονομία

• Υψηλά ποσοστά εποχικής απασχόλησης λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και σε συναφείς με αυτόν κλάδους

• Περιορισμένες υποδομές τουριστικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τριτοβάθμιων δομών και σχολών για τον τουρισμό

• Έλλειψη τουριστικής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής παιδείας σε εξειδικευμένα/θεματικά τουριστικά προϊόντα

• Αύξηση της προσφοράς ξενοδοχειακών καταλυμάτων την περίοδο 2017-2018, και συγκεκριμένα των κατηγοριών 4* και 5* καθώς στην κατηγορία 3* παρατηρείται οριακή μεταβολή και στις χαμηλότερες κατηγορίες
μείωση, παράλληλα με την αύξηση της ζήτησης (συγκεκριμένα αύξηση κατά +1,3% των μονάδων, +3,7% των δωματίων και +4,6% των κλινών, τάση η οποία συνεχίστηκε και το έτος 2019). Ενδεικτικά, και χωρίς να 
είναι δυνατόν να αποτυπωθούν οι συνδιαμορφώμενες τάσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αναφέρονται τα κάτωθι:

− Τα ξενοδοχεία 5* και 3* παρουσιάζουν σημαντική φθίνουσα τάση στον λειτουργικό δείκτη EBITDA ανά δωμάτιο, σε απόλυτους αριθμούς και υποχώρηση μεταξύ των 13 Περιφερειών (7η και 8η θέση αντίστοιχα το 
2018, από 4η και 2η το 2017), κάτι το οποίο αιτιολογείται μερικώς για την κατηγορία 5* όπου η προσφορά αυξήθηκε κατά +8,5% αλλά όχι για την κατηγορία 3* (μόλις 0,5% αύξηση μονάδων την περίοδο 2017-
2018 και μείωση αριθμού κλινών και δωματίων κατά 1,4% την ίδια χρονική περίοδο)

− Tα ξενοδοχεία 5* και 3* στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζουν σημαντική υποχώρηση στο ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας το 2018

− Τα ξενοδοχεία 5* της Περιφέρειας παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο σε σχέση με αυτά στο σύνολο της χώρας

• Τα ξενοδοχεία υψηλότερης κατηγορίας εμφανίζονται να είναι εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο το 2018 σε σχέση με το 2017 όσον αφορά το σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια. Τα ξενοδοχεία 5* της Κρήτης 
καταγράφουν το 4ο υψηλότερο ποσοστό υποχρεώσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια (ίδια θέση με το 2017), τα 4* το 2ο υψηλότερο ποσοστό -καταγράφοντας σημαντική επιδείνωση σε σχέση με το 2017 (8η θέση), και 
εκείνα των 3* το 3ο υψηλότερο ποσοστό (ίδια θέση με το 2017) μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

• Η λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων 5* και 4* της Περιφέρειας είναι χαμηλότερη από αυτή των αντίστοιχων στο σύνολο της χώρας (1 π.μ. και 2 π.μ.)

• Οι πληρότητες στην Περιφέρεια Κρήτης για τους μήνες Μάιο και Αύγουστο 2019 μειώθηκαν κατά 9% και 1%, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018, στα επίπεδα του 64% και 91%

• Η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 15% τον Μάιο του 2019 στα €64, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν αναγνωριστεί.
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• Η υλοποίηση μεγάλων και εμβληματικών έργων που θα ενισχύσουν τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας:
− Αναβάθμιση του ΒΟΑΚ και βελτίωση της σύνδεσής του με πύλες εισόδου/εξόδου της Κρήτης: αποτελεί έργο που θα ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ενοποίηση της Κρήτης και θα ξεκλειδώσει τις πρόσθετες 

αναπτυξιακές της προοπτικές, τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και άλλων τομέων (π.χ. αγροδιατροφικός) που σχετίζονται με τον τουρισμό εξυπηρετώντας τη διασύνδεση μεταξύ τους. Αποτελεί έργο 
περιφερειακής αλλά και εθνικής σημασίας δεδομένης της βαρύτητας της Κρήτης στον τομέα τουρισμού της χώρας, που αποτελεί τον κυριότερο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας

− Βελτίωση περιφερειακού/επαρχιακού οδικού δικτύου: αναβάθμιση του Νότιου Οδικού Άξονα και της διασυνδεσιμότητας των περιφερειακών οδικών αξόνων με έμφαση την καλύτερη σύνδεση μεταξύ του βόρειου 
και νότιου τομέα του νησιού και τη δυνατότητα πραγματοποίησης κυκλικών οδικών ταξιδιών αποφεύγοντας την περιττή εναλλαγή μεταξύ βορρά-νότου για τη μετάβαση σε γειτονικούς νότιους προορισμούς

− Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου:  το νέο αεροδρόμιο θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενός σύγχρονου διεθνούς αεροδρομίου ενώ περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις επί του 
ΒΟΑΚ και σύνδεση με τον ΝΟΑΚ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αύξηση των τουριστικών ροών και στη βελτίωση της εικόνας της Κρήτης ως πύλη εισόδου/εξόδου

− Ανακαίνιση αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»: παράλληλα με την ανάπτυξη του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου και μέχρι την υλοποίησή του απαιτείται η ολοκληρωτική ανακαίνιση του υφιστάμενου 
αεροδρομίου του Ηρακλείου προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης επιβατών και να βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες

− Επιβατικός σταθμός στο Λιμένα Σούδας, Χανίων: υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων του νέου σύγχρονου επιβατικού σταθμού συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ., ο οποίος θα εξυπηρετεί τους επιβάτες της 
ακτοπλοΐας και θα ενισχύσει την ήδη αυξανόμενη αναπτυξιακή πορεία της κρουαζιέρας στα Χανιά

• Η ενεργός εμπλοκή της Fraport μέσω του αεροδρομίου Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης» στην προώθηση του προορισμού (destination promotion) και στην προσπάθεια προσέλκυσης πτήσεων, στην περίοδο ανάκαμψης 
του τουρισμού από την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19)

• Βελτίωση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διεθνών αεροπορικών συνδέσεων
• Η διασύνδεση της Κρήτης με το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω καλωδίων που θα ξεκινούν από Πελοπόννησο και Αττική θα αναμορφώσει το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης δομικά, 

επιχειρησιακά και λειτουργικά με πλήθος ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και τον τομέα τους τουρισμού (περιορισμός εξάρτησης από το πετρέλαιο, μείωση εκπομπών CO2, βελτίωση ενεργειακής ασφάλειας και 
αξιοπιστίας τροφοδότησης, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωση κόστους παραγωγής και επιβάρυνσης καταναλωτών) και επεκτείνοντας τις δυνατότητες κάλυψης των ολοένα και αυξανόμενων 
ενεργειακών αναγκών του νησιού

• Η κατασκευή νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης και η υλοποίηση έργων αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης επιστρατεύοντας τις έξυπνες εφαρμογές με τηλεμετρία και τηλε-έλεγχο διαρροών που θα 
ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υδάτινους πόρους του νησιού, οι οποίοι δέχονται πίεση κατά τη θερινή τουριστική περίοδο

• Η υλοποίηση στοχευμένων έργων για την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση ελλειμμάτων σε δίκτυα και ΕΕΛ, ιδιαίτερα σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές (Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία κτλ.) καθώς και 
σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες

• Η ταχεία υλοποίηση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑΚ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης) έχοντας ως στόχο το κλείσιμο των ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) και την προώθηση 
εγκαταστάσεων και πρακτικών (π.χ. διαλογή στην πηγή) που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, ενισχύοντας την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και την κομποστοπίοιηση
οργανικών/βιοαποδομίσιμων αστικών αποβλήτων. Πιο μακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να είναι ο σταδιακός περιορισμός εγκαταστάσεων Υγειονομικής Ταφής, ως ξεπερασμένων στη διαδικασία διαχείρισης 
αποβλήτων σε νησιωτικούς χώρους που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον –ρύπανση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος-, στο οικιστικό περιβάλλον, στην αισθητική του τοπίου και στους χρήστες του 
έργου, προς όφελος των εγκαταστάσεων που είναι σύμφωνες με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας (Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων)

• Το αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον των επισκεπτών για το φυσικό τοπίο, τους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς αποτελούν λόγους επιστροφής τους στην Κρήτη και σημεία ενδιαφέροντος που 
επισκέπτονται και δεύτερη φορά

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες για την προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού υψηλότερης εισοδηματικής κλίμακας και την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου
• Η αξιοποίηση και στήριξη των προοπτικών high end τουρισμού που υπάρχει στην Ελούντα με παράλληλη προώθηση του Ναυτικού Τουρισμού μέσω της αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου στο Λασίθι
• Τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην προβολή και αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι (π.χ. Μουσείο Τυπογραφίας και Αρχαία Φαλάσαρνα στα Χανιά) 
• Η στοχευμένη προώθηση και προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης στο MICE (δυνατότητα φιλοξενίας συνεδρίων μέχρι 1.000 άτομα) σε σύνδεση με τις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει το νησί μέσω 

άλλων τουριστικών προϊόντων (πλήθος πόρων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος, πλήθος προσφερόμενων εξωτερικών δραστηριοτήτων και εμπειριών ευεξίας, τοπική κουζίνα και 
γαστρονομία) και σε στενή συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και tour operators για την προσέλκυση πτήσεων εκτός θερινής περιόδου (π.χ. Μάιος και Σεπτέμβριος)

• Η στοχευμένη ανάπτυξη, προώθηση και προβολή σύνθετων τουριστικών προϊόντων γύρω από τον Πολιτιστικό/Θρησκευτικό Τουρισμό και Γαστρονομικό Τουρισμό, μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικών ή/και 
οινοδιατροφικών διαδρομών που συνδυάζουν στοιχεία της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας (story telling) και σύνδεσή τους με το κύριο τουριστικό προϊόν της Κρήτης (Ήλιος & Θάλασσα) 

• Η προώθηση και ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ενίσχυσης της δικτύωσης μεταξύ τοπικών παραγωγών και ξενοδόχων, της καλύτερης και αυστηρότερης εφαρμογής τοπικών σημάτων ποιότητας 
προσδίδοντάς τους πραγματική αξία, της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και μέσω θεματικών γαστρονομικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται 
στην εξέλιξη της τοπικής γαστρονομικής ιστορίας και στα τοπικά προϊόντα με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας

• Η προώθηση και προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης (συνδυασμός ορεινών όγκων, θαλάσσιου μετώπου και φυσικού περιβάλλοντος) σε συνδυασμό με άρτια επαγγελματική οργάνωση για την 
προσέλκυση μεγάλων διοργανώσεων εξωτερικής αθλητικής δραστηριότητας (τρέξιμο, ποδηλασία, ανοικτή κολύμβηση, κατάδυση, αεροπτερισμός, ιστιοπλοϊα, γκολφ κ.α.) διεθνούς εμβέλειας και απήχησης

• Η ανάπτυξη μίας συγκεκριμένης και διαχρονικής τουριστικής ταυτότητας της Κρήτης έχοντας στον πυρήνα της συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα (Ήλιος και Θάλασσα, Πολιτιστικός/Θρησκευτικός, Γαστρονομικός), τα 
οποία θα εμπλουτίζονται και ενισχύονται και από άλλα «δευτερεύοντα» τουριστικά προϊόντα (ναυτικός τουρισμός, MICE, Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Sports & Activities, Τουρισμός Ευεξίας). Επιπλέον, η 
ανάπτυξη και προβολή ενός ενιαίου και συνεπούς μηνύματος που θα αναδεικνύει τα προαναφερόμενα έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την τοπική γαστρονομία, τα οποία διαμορφώνουν την ταυτότητα του 
τόπου

• Η αξιοποίηση και η προώθηση συνεργειών μεταξύ τοπικών αρχών και τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους (Εταιρεία Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης, Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Κρήτης, Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας, Δίκτυο Επισκέψιμων Οινοποιείων κ.α.) για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στη βάση του εμπλουτισμού και της διαφοροποίησης του προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη

• Ανάπτυξη Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την στόχευση συναφών ομάδων-στόχων και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών
και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS) με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την
αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Η επέκταση της ψηφιοποίησης διευκολύνει τη συλλογή
και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την προσφορά εξειδικευμένων και στοχευμένων προϊόντων καθώς και τη δυναμική προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες. Επιπλέον, αναπτύσσονται
προϊόντα που δεν απαιτούν δια ζώσης επαφή (π.χ. ψηφιακά προϊόντα περιήγησης, ανέπαφες συναλλαγές, πλατφόρμες παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο)

• Η σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σημαντικών υφιστάμενων (Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) και αναδυόμενων αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. ΗΠΑ, Κίνα, 
υψηλού προφίλ χώρες του Αραβικού Κόσμου, Μέση Ανατολή)

• Η αξιοποίηση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που καθιστά εφικτή τη δημιουργία ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, με σκοπό την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην 
Περιφέρεια και της διεθνούς προβολής της

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ενδεικτικοί τομείς που αποτελούν ευκαιρίες για την 
Περιφέρεια είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού της προϊόντος…
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• Η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για «εναλλακτικά» και αυθεντικά τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες που δεν εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού μαζικού τουρισμού Ήλιος & Θάλασσα και παρέχουν τη 
δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της τοπικής κουλτούρας και παράδοσης της Περιφέρειας για τη δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (π.χ. Αγροτουρισμός και Οικοτουρισμός)

• Η στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• Η αυξανόμενη ζήτηση των ταξιδιωτών για υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα, μέσω βιώσιμων διαδικασιών, τρόφιμα) η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και τη βιωσιμότητα μικρών 

επιχειρήσεων και συνδέεται με εξειδικευμένες ομάδες στόχους (π.χ. silver economy, επισκέπτες τουρισμού περιπέτειας, ιατρικός τουρισμός)
• Η αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών με απευθείας αεροπορικές συνδέσεις που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν 

αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες

• Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη δυνατότητα εργασίας εξ ’αποστάσεως, με τη εμφάνιση των ψηφιακών νομάδων, ενός πληθυσμού ανεξάρτητων εργαζομένων που συνδυάζουν το ταξίδι με την 
εργασία (workation), συμβάλλοντας στην τοπική τουριστική ανάπτυξη και οικονομία

• Η άνοδος της ασημένιας οικονομίας (Silver Economy), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων συντελούν στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ. 
Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, Ιατρικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας) και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, αξιοποίηση και προβολή των ισχυρών στοιχείων και 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη ως προς τις ανάγκες της εν λόγω ομάδας στόχου (πολύ καλό επίπεδο υγειονομικής κάλυψης, πλήθος διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση ή αγορά, καλή 
αεροπορική πρόσβαση)

• Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS) με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με 
αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών 

• Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα αναβάθμισης υποδομών που προστατεύουν το περιβάλλον στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. πρόγραμμα LIFE, Κινούμαι 
Ηλεκτρικά, Πράσινο Ταμείο)

• Η αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης)

• Η αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό 
κοινό και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται (π.χ. η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των πελατών μεγάλων και εδραιωμένων tour operators, όπως π.χ. η TUI, το καλοκαίρι του 2020)

Ευκαιρίες – Opportunities

…η προσέλκυση κρίσιμων τμημάτων / πελατών (silver economy, millennials, κτλ.), η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων και προγραμμάτων καθώς και η αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής 
κρίσης του νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό κοινό.
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• Οι αυξανόμενες τουριστικές ροές και διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στον υφιστάμενο Αερολιμένα  Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», το οποίο είναι ήδη κορεσμένο ως προς την εξυπηρέτηση πτήσεων και επιβατών

• Οι ολοένα και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει η Κρήτη, οι οποίες συνδέονται  με τις κύριες δραστηριότητες της οικονομία της (τουρισμός και  εμπόριο) και ως εκ τούτου παρουσιάζουν υψηλή 
εποχικότητα με αιχμή την τουριστική περίοδο

• Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων δεδομένης της αυξημένης ζήτησης και της εποχικότητας που αυτή παρουσιάζει κατά την τουριστική περίοδο

• Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων δεδομένης της αυξημένης ποσότητάς τους κατά την τουριστική περίοδο

• Οι αυξημένες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές μεταφορών λόγω της υπερβολικής συγκέντρωσης τουριστικής δραστηριότητας στο βόρειο τμήμα του νησιού

• Η εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) και ενδεχόμενη ανάγκη το τοπικό σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων κατά τη θερινή τουριστική περίοδο

• Η λειτουργία του Κράτους στον τομέα του Τουρισμού σε Κεντρικό και Τοπικό επίπεδο, η οποία ακόμη διέπεται από επικάλυψη αρμοδιοτήτων καθώς και ελλιπή και μη εξειδικευμένη στελέχωση των αρχών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις ανάγκες του Τουρισμού  

• Υψηλή εξάρτηση από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και ναυλωμένες πτήσεις των tour operators

• Αυξημένες πιέσεις λόγω υψηλής εξάρτησης από περιορισμένο αριθμό αγορών και προϊόντων

• Έλλειψη/καθυστέρηση στην ανάπτυξη Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού και προώθησης/προβολής της Κρήτης

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών στη Μεσόγειο όπως π.χ. Κροατία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία που έχουν εστιάσει στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εμπειριών στα τουριστικά 
προϊόντα Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους και ανεπτυγμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (κυρίως Νότιο Αιγαίο)

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και πιο ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα σε επίπεδο σχέσης αξίας-τιμής (π.χ. Τουρκία)

• Φαινόμενα υπερτουρισμού που παρατηρούνται σε ορισμένους προορισμούς έχοντας ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της προσφερόμενης τουριστικής εμπειρίας (π.χ. Φαλάσαρνα) αλλά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. Μπάλος)

• Πιθανές καθυστερήσεις ή / και περιορισμένη διάχυση των πόρων της νέας ΠΠ 2021-2027 προς τους Δήμους και διαιώνιση της περιορισμένης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης 
δημιουργώντας κενά στην εφαρμογή δράσεων και πολιτικών για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο

• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) επηρεάζει τις οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και την απειλή μίας νέας οικονομικής ύφεσης, να 
δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπως για παράδειγμα:

− συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων
− κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
− καθυστέρηση στην ανάκαμψη ορισμένων τομέων και τουριστικών προϊόντων όπως π.χ. η κρουαζιέρα και οι long haul πτήσεις

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Οικονομικά προβλήματα και αδυναμίες σε μεγάλους τουριστικούς πράκτορες που δύναται να επιφέρουν οικονομική δυσχέρεια στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησης 
του τουριστικού προϊόντος από αυτούς 

• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

• Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων

• Υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία επιφέροντας μεγάλες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το δαιδαλώδες και 
πολυεπίπεδο νομοθετικό πλαίσιο για την διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση έργων (Ν. 4412/2016) που αυξάνουν τον κίνδυνο για μη απορρόφηση των σημαντικών πόρων της νέας ΠΠ 2021-2027 

• Υψηλή ανάπτυξη προσφοράς ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω πλατφορμών όπως π.χ. το Airbnb, τα οποία δεν διαθέτουν πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας ή δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, συνιστώντας δυνητική απειλή στην εικόνα του τουριστικού προϊόντος κυρίως των ανεπτυγμένων τουριστικά Περιφερειών, όπως 
είναι η Κρήτη, με την παράλληλη δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος 

• Η ανάκαμψη συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο παραμένει σημαντικά αβέβαιο και αποσπασματικό δημιουργώντας τις ανάλογες αναταράξεις στον κύκλο της οικονομίας του 
τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που η οικονομική κρίση συνδέεται με μια υγειονομική κρίση επιφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα στην καταναλωτική συμπεριφορά (π.χ. έντονα 
αισθήματα ανασφάλειας, υψηλή προτεραιότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας)

• Αυξάνεται ο βαθμός της κρατικής εξάρτησης (σύνδεση ρευστότητας με κρατικά επιδόματα και παροχές και κεντρικός σχεδιασμός ελέγχου τουριστικής κίνησης)

• H κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες στρατηγικές με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στις ήδη επιβαρυμένες τουριστικά περιοχές αλλά και την αλλαγή στρατηγικής του παρεχόμενου τουριστικού
προϊόντος (καταλύματα με πιστοποιήσεις βιώσιμης και πράσινης λειτουργίας), δημιουργώντας νέες και άγνωστες προκλήσεις σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις . Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας
και η εντατικοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί σε επαναξιολόγηση της τουριστικής περιόδου.

• Η ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων –ιδίως όσων σχετίζονται με δραστηριότητες στη φύση- και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών
έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση το αυξημένο επίπεδο συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών και δικτύωσης των επιχειρήσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ζητούμενο

• Η λειτουργία του Κράτους στον τομέα του Τουρισμού σε Κεντρικό και Τοπικό επίπεδο, η οποία ακόμη διέπεται από επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ελλιπή και μη εξειδικευμένη στελέχωση των αρχών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις ανάγκες του Τουρισμού  

Threats – Απειλές

…που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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