
Περιφέρεια Κρήτης
Επιτελική Σύνοψη

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»



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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Περιφέρεια Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί έναν από τους κορυφαίους, εμβληματικούς και αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς, ιδιαίτερα
στα προϊόντα Sun & Beach και Πολιτιστικός τουρισμός, με σημαντικές όμως δυνατότητες για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και
επέκταση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης του City Break, του MICE και των εναλλακτικών / θεματικών προϊόντων τα
οποία θα βοηθήσουν στον εμπλουτισμό / διαφοροποίηση / αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. H Περιφέρεια Κρήτης μπορεί
να προσφέρει μια διεθνώς ανταγωνιστική ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία τόσο ως συνολικός προορισμός όσο και στους
επιμέρους προορισμούς της, Βόρεια Κρήτη και Νότια Κρήτη.

4



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
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί έναν από τους κορυφαίους, εμβληματικούς και αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς με σημαντικές
δυνατότητες για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και επέκταση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης και του εμπλουτισμού /
διαφοροποίησης / αναβάθμισης του City Break, του MICE και των συμπληρωματικών προϊόντων και της αποτελεσματικότερη προβολής
και προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Βασική πρόκληση αποτελεί η διασφάλιση της βιώσιμης και αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης.

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Ελβετία Ρωσία Πολωνία

Γαλλία ΒέλγιοΟλλανδίαΓερμανία ΙταλίαΗνωμένο 
Βασίλειο

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Κίνα Μέση ΑνατολήΚαναδάς Ισραήλ

Σουηδία ΝορβηγίαΤσεχίαΑυστρία ΗΠΑΔανία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

City Break

MICE

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Κρήτη»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Κρήτη».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Ελβετία Ρωσία Πολωνία

Γαλλία ΒέλγιοΟλλανδίαΓερμανία ΙταλίαΗνωμένο 
Βασίλειο

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Κίνα Μέση ΑνατολήΚαναδάς Ισραήλ

Σουηδία ΝορβηγίαΤσεχίαΑυστρία ΗΠΑΔανία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

City Break

MICE

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Βόρεια Κρήτη»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Βόρεια Κρήτη».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Ελβετία Ρωσία Πολωνία

Γαλλία ΒέλγιοΟλλανδίαΓερμανία ΙταλίαΗνωμένο 
Βασίλειο

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Κίνα Μέση ΑνατολήΚαναδάς Ισραήλ

Σουηδία ΝορβηγίαΤσεχίαΑυστρία ΗΠΑΔανία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

City Break

MICE

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Νότια Κρήτη»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Νότια Κρήτη».

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Ελβετία Ρωσία Πολωνία

Γαλλία ΒέλγιοΟλλανδίαΓερμανία ΙταλίαΗνωμένο 
Βασίλειο

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Κίνα Μέση ΑνατολήΚαναδάς Ισραήλ

Σουηδία ΝορβηγίαΤσεχίαΑυστρία ΗΠΑΔανία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

City Break

MICE

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα
Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της Κρήτης προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως: 

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1

Ολοκληρωτική ανακαίνιση του υφιστάμενου αεροδρομίου του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», μέχρι την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης επιβατών
και να βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες

2

Προώθηση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Ηρακλείου με σκοπό την επιπλέον λειτουργία και ανάπτυξη ώστε να αποτελέσει σημαντικό κόμβο μεταφορών και logistics

Προώθηση υλοποίησης νέου σύγχρονου επιβατικού σταθμού στο λιμένα Σούδας συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ., ο οποίος θα εξυπηρετεί τους επιβάτες της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας ενώ θα στεγάζει και υπηρεσίες

Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου με κυριότερες την ολοκλήρωση των μελετών και της φάσης ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με ανισόπεδους κόμβους σε όλο το μήκος του και την
αναβάθμιση του ΝΟΑΚ
Προώθηση μελέτης και συγκροτημένου master plan σε σχέση με τους λιμένες της Κρήτης που θα αφορά θέματα χωροθετήσεων όπως η γενική διάταξη των λιμενικών έργων, η δυναμικότητα και η κατανομή θέσεων ελλιμενισμού
σκαφών, τα όρια και το μέγεθος των θαλάσσιων και των χερσαίων ζωνών, οι προτεινόμενες νέες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, η διαμόρφωση χερσαίων ζωνών με τις προβλεπόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις,
τα δίκτυα και τις λοιπές υποδομές

Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή για το αεροδρόμιο της Σητείας στο πλαίσιο παραχώρησης της διαχείρισης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων

Ανάπτυξη/επέκταση δικτύου ελικοδρομίων σε Κρήτη και Γαύδο
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5

6

7

8

Μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία συνεδριακού κέντρου άνω των 1.000 ατόμων στην δυτική πλευρά του προορισμού9

Ανάπτυξη στρατηγικής σχετικά με την αξιοποίηση της κρουαζιέρας στην Κρήτη με τους προορισμούς Ηράκλειο και Χανιά να προωθούνται ως σταθμοί αφετηρίας (home ports) της μαζικής κρουαζιέρας και δευτερεύοντες προορισμούς
σε Βόρεια και Νότια Κρήτη να εστιάζουν σε ημερήσιες κρουαζιέρες ή και σε κρουαζιέρες μικρής κλίμακας (μέχρι 100 άτομα) αλλά υψηλής κατά κεφαλήν δαπάνης και τουριστικής εμπειρίας

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της Περιφέρειας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την Περιφέρεια και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη, εύκολη και
ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκπέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των
αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

10

11

Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της
Περιφέρειας.



Στόχοι 2030
Στόχος των σχεδίων δράσης είναι
- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+13,5% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της

εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 6,4 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+28,1%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά

Διανυκτέρευση (+23,4%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+3,9%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+17,9%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+45,4%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από

αυτή των επισκέψεων, ενώ θα αμβλυνθεί η εποχικότητα και σε αυτά τα μεγέθη με παρόμοιο τρόπο όπως στις επισκέψεις (μείωση κατά
6,4 π.μ. και 6,0 π.μ. αντίστοιχα).
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Βασικά Μεγέθη 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Σύνολο % Δ                  
Στόχος 2030/2019

2019 1,0% 29,4% 56,4% 13,3% 5.287.572
Στόχος 2,0% 30,7% 50,0% 17,3% 6.000.000

2019 1,4% 29,8% 57,3% 11,5% 43.256.188
Στόχος 2,8% 31,4% 50,8% 14,9% 50.979.279

2019 0,8% 29,2% 58,8% 11,3% 3.600.869.935
Στόχος 1,6% 30,9% 52,8% 14,7% 5.235.862.379

Βασικοί Δείκτες 2019 Στόχος % Δ                 
Στόχος 2030/2019

ΜΔΕ (€) 681 873 28,1%
ΜΔΔ (€) 83 103 23,4%
ΜΔΠ (σε 
διανυκτερεύσεις) 8,2 8,5 3,9%

Πηγή: Σχέδια δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2021

Περιφέρεια Κρήτης

13,5%

17,9%

45,4%

Περιφέρεια Κρήτης

Επισκέψεις

Διανυκτερεύσεις

Έσοδα (σε €)

Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
10671 Αθήνα

www.insete.gr
info@insete.gr

http://www.insete.gr/
mailto:info@insete.gr

	Περιφέρεια Κρήτης�Επιτελική Σύνοψη
	Slide Number 2
	Περιφέρεια Κρήτης
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Κρήτης
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Κρήτη»
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Βόρεια Κρήτη»
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Νότια Κρήτη»
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

