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O προορισμός «Κρήτη» αποτελεί προορισμό «ομπρέλα» που περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης. 

Παρουσίαση προορισμού

Προορισμός «Κρήτη»

• Η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, το 
πέμπτο μεγαλύτερο της Μεσογείου και το δεύτερο 
μεγαλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την Κύπρο.

• Το νησί, έκτασης 8.336 τ.χλμ., βρίσκεται στο νότιο άκρο του 
Αιγαίου Πελάγους σε απόσταση ~160 χλμ. από την  
ηπειρωτική χώρα και περιβάλλεται από πλήθος μικρών 
νησιών (Γαύδος, Γαυδοπούλα, Χρυσή, Κουφονήσι, Ντία, 
Διονυσάδες κ.α.).

• Η Κρήτη και τα μικρά νησιά που την περιβάλλουν 
αποτελούν διοικητικά την Περιφέρεια Κρήτης (πρωτεύουσα 
το Ηράκλειο) που διαιρείται στις παρακάτω ΠΕ:

− ΠΕ Ηρακλείου – 2.641 τ.χλμ.

− ΠΕ Λασιθίου – 1.823 τ.χλμ.

− ΠΕ Ρεθύμνου – 1496 τ.χλμ.

− ΠΕ Χανίων – 2.376 τ.χλμ.

• Με βάση τα χαρακτηριστικά των προορισμών της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και συμπεράσματα από τις αναλύσεις 
του έργου και την Διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, το Βόρειο και το Νότιο τμήμα του «προορισμού ομπρέλα» 
Κρήτη εξετάστηκαν και ως επιμέρους προορισμοί. Συνεπώς, με βάση και τις απαιτήσεις του έργου, οι προτεινόμενοι 
προορισμοί για την Κρήτη είναι οι εξής: Κρήτη («προορισμός ομπρέλα»), Βόρεια Κρήτη και Νότια Κρήτη.

• Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους, εμβληματικούς και αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς, 
ιδιαίτερα στα προϊόντα του Sun & Beach και του Πολιτιστικού Τουρισμού, με σημαντικές δυνατότητες για 
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και επέκταση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάπτυξης City Break και MICE, 
των συμπληρωματικών προϊόντων και του εμπλουτισμού / διαφοροποίησης / αναβάθμισης και της 
αποτελεσματικότερης προβολής του τουριστικού προϊόντος. Οι βασικότερες προκλήσεις του προορισμού αφορούν 
θέματα βασικών υποδομών, τη διατήρηση του αυθεντικού χαρακτήρα και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού 
και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αειφορίας σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη. 

• Οι επιμέρους προορισμοί της Βόρειας και Νότια Κρήτης διαθέτουν διαφορετικά τουριστικά προφίλ με 
συμπληρωματικότητες, συνιστώντας έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό που μπορεί να αναπτύξει σχεδόν 
όλα τα κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα:

− Βόρεια Κρήτη: έντονη τουριστική ανάπτυξη με χαρακτήρα μαζικού τουρισμού, πολυτελή παραθαλάσσια resort 
και υποδομές για τουρισμό πολυτελείας, εδραιωμένος προορισμός για Πολιτιστικό & Θρησκευτικό και 
Γαστρονομικό Τουρισμό και δυνατότητες ανάπτυξης κρουαζιέρας, City Break, MICE, Αθλητικού Τουρισμού

− Νότια Κρήτη: εναλλακτικός προορισμός με αυθεντικό χαρακτήρα και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης 
θεματικών τουριστικών προϊόντων (Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Αθλητικός και Γαστρονομικός Τουρισμός)
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1) 
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Κρήτη». 

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν

• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και εκτεταμένη ακτογραμμή, αλλά μεγάλη ναυτική απόσταση από άλλα νησιωτικά συμπλέγματα για την ένταξή της σε δρομολόγια / εκδρομές island hopping
– δυνατότητα ανάπτυξης στην περιοχή Ελούντας / Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει σχετική υποδομή και προσανατολισμός προς τουρισμό πολυτελείας (βλέπετε επόμενη σελίδα)

Sun & 
Beach

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν, καθώς η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο εδραιωμένους, εμβληματικούς και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας με 
συγκριτικά πλεονεκτήματα το ήπιο κλίμα, την ηλιοφάνεια, την εκτεταμένη ακτογραμμή ~1.000 χλμ. με την υψηλότερη συγκέντρωση παραλιών με Γαλάζια Σημαία (117) στην Ελλάδα, τις 
υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων / υποδομών φιλοξενίας – υφίστανται, ωστόσο, ζητήματα που 
αφορούν βασικές υποδομές (οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, καθαριότητα, έλλειψη πρασίνου) και τουριστικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται 
από έντονη εποχικότητα, υψηλή εξάρτηση από tour operators και all-inclusive πακέτα και συγκέντρωση της τουριστικής ανάπτυξης στη Βόρεια Κρήτη (βλέπετε επόμενη σελίδα)

MICE

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω των υποδομών αεροπορικής συνδεσιμότητας, των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων υποδομών 
φιλοξενίας και των συνεδριακών υποδομών για μικρά / μεσαία συνέδρια, των τουριστικών πόρων και της διεθνούς φήμης και αναγνωρισιμότητας του προορισμού – κύρια ζητήματα 
αποτελούν η μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο, η εποχική λειτουργία επιχειρήσεων και η σχετικά περιορισμένη προβολή και προώθηση της 
Κρήτης ως προορισμού MICE (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της μακραίωνης ιστορίας (Μινωικός πολιτισμός, αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, Αραβοκρατία, Βυζάντιο, Ενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Νεότεροι 
Χρόνοι), του πλούσιου πολιτιστικού (αρχαιολογικοί χώροι με σημαντικότερους Κνωσό, Σπιναλόγκα, Σπήλαιο του Ψυχρού, Φαιστό, μουσεία, φρούρια, αρχιτεκτονική, παραδοσιακοί 
οικισμοί, πινακοθήκες και χώροι τέχνης κ.α.) και θρησκευτικού αποθέματος, της κρητικής παράδοσης που διατηρείται μέχρι σήμερα στη διάλεκτο, στην μουσική, στις λαϊκές τέχνες και 
στον τρόπο ζωής των κατοίκων – υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης, προβολής και προώθησης δευτερευόντων αρχαιολογικών χώρων, αναβάθμισης υποδομών και 
επέκτασης ωραρίων σε ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της έντονης αναπτυξιακής δυναμικής του προορισμού κατά την περίοδο 2014-2019 όπως 
αποτυπώνεται από την αύξηση των κλήσεων κρουαζιερόπλοιων κατά 39% και των επιβατών κατά 84%, των λιμενικών υποδομών κυρίως στα λιμάνια Ηρακλείου και Σούδας-Χανίων και 
της δυνατότητας ανάπτυξης περιφερειακού homeporting λόγω των αεροδρομίων και των διεθνών tour operator στον προορισμό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

City 
Break

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω των αστικών κέντρων (Ηράκλειο και Χανιά) που διαθέτουν υποδομές διεθνούς αεροπορικής 
συνδεσιμότητας, πλούσιους τουριστικούς πόρους (ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, επαρκές και υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακό δυναμικό, αστική κουλτούρα, μοναδικό χαρακτήρα και 
ατμόσφαιρα, εμπορικές αγορές, ιστορικό πλούτο, μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, γαστρονομία, ορισμένα φεστιβάλ, επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, έντονη νυχτερινή ζωή και 
λόγω του φοιτητικού στοιχείου κ.α.) – βασικά ζητήματα είναι η σχετικά μειωμένη διεθνής αεροπορική συνδεσιμότητα πέραν της θερινής σεζόν, η εποχική λειτουργία σχετικών 
επιχειρήσεων, η ταύτιση του προορισμού με το Sun & Beach και η προβολή και προώθηση που δεν εστιάζει στη σύγχρονη διάσταση των πόλεων (βλέπετε επόμενες σελίδες)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Κρήτη». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν 

• Πλήθος αγροτικών κοινοτήτων και 99 παραδοσιακοί οικισμοί που διατηρούν τον κρητικό τρόπος ζωής και ζωντανή την πλούσια λαογραφική παράδοση, σημαντική 
τοπική αγροτική / κτηνοτροφική παραγωγή και τοπικές επιχειρήσεις, σημαντικός αριθμός αγροτουριστικών μονάδων και ξενώνων με ορισμένους να διαθέτουν 
καλλιέργειες ή φάρμες και να παρέχουν βιωματικές αγροτουριστικές δραστηριότητες / εμπειρίες και τοπική παραδοσιακή γαστρονομία, καθώς και δυνατότητα 
περαιτέρω διασύνδεσης του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες και την αγροδιατροφική παραγωγή για την ανάπτυξη του προϊόντος (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω του μοναδικής ομορφιάς και σπάνιας οικολογικής αξίας φυσικού 
περιβάλλοντος που διαθέτει σημαντικό αριθμό προστατευόμενων περιοχών (σημαντικότερος ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς ανακηρυγμένος ως «Διατηρητέο 
Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO), χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία συνδυάζοντας το έντονο ανάγλυφο με τους υψηλούς 
ορεινούς όγκους, τα σπήλαια, τα φαράγγια (ορισμένα από τα οποία προσφέρονται για πεζοπορία), τους καταρράκτες και τους υγροβιότοπους με τη θάλασσα –
υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και εκτεταμένο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω του φυσικού περιβάλλοντος, του κλίματος, των υποδομών και των 
σχετικών επιχειρήσεων που αναδεικνύουν την Κρήτη ως έναν από τους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και 
Τουρισμό Περιπέτειας (ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, canyoning, ανεμοπτερισμός, skydiving, bungee jumping, windsurfing / kitesurfing, καταδύσεις 
κ.α.), της δυνατότητας φιλοξενίας αγώνων και προετοιμασίας αθλητών (κλίμα, ξενοδοχειακές και αθλητικές υποδομές), της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 
με εγχώριο και διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον και των 2 γηπέδων γκολφ (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό

• Κρητική γαστρονομία και διατροφή με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα, πλούσια τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ και παραδοσιακά 
προϊόντα, εστιατόρια με διακρίσεις στον εθνικό θεσμό των Χρυσών Σκούφων, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης / πώλησης τοπικών προϊόντων, ορισμένα επισκέψιμα 
αγροκτήματα / μονάδες, γαστρονομικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, βιωματικές γαστρονομικές εμπειρίες, πόροι οινοτουρισμού (πιο παραγωγικός νησιωτικός 
αμπελώνας, οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, επισκέψιμα οινοποιεία), πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για ανάδειξη της γαστρονομίας (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν

• Υποδομές, εμπειρίες και υπηρεσίες Τουρισμού Ευεξίας σε ξενοδοχειακές μονάδες που μπορούν να υποστηρίξουν τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του 
προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κρήτη» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 4,1

• Αεροπορική: 5,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 3,0 / 5,0 | Οδική: 1,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 0,0 / 5,0 
• Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» σε απόσταση ~ 4 χλμ. / 8’ από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα σε επίπεδο 

αφίξεων και το πρώτο σε πτήσεις charter, με 3,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2019 και ανεπτυγμένη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα (άνω των 40 αεροπορικών εταιριών και 
σύνδεση με πάνω από 40 χώρες κατά την καλοκαιρινή περίοδο), αλλά  υποδομές που έχουν εξαντλήσει την φέρουσα ικανότητά τους, θεωρούνται κορεσμένες και δεν διαθέτουν 
άμεση σύνδεση με τη βασική οδική αρτηρία της Κρήτης τον ΒΟΑΚ 

• Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» σε απόσταση 14 χλμ. / 20’ από τα Χανιά  με πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη διαχείριση της Fraport Greece με 
σημαντική διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (άνω των 30 αεροπορικών εταιριών και σύνδεση με πάνω από 24 χώρες κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο) και 1,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2019, χωρίς άμεση σύνδεση με τον ΒΟΑΚ 

• Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος», μικρό περιφερειακό αεροδρόμιο αλλά υψηλής στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης, με νέο 
αεροσταθμό, εγκαινιασμένο το 2016, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και νέο περιβάλλοντα χώρο, χωρίς άμεση σύνδεση με τη τον ΒΟΑΚ και έλλειψη αστικής συγκοινωνίας 

• Λιμένας Ηρακλείου και Σούδας Χανίων, διεθνούς ενδιαφέροντος ενταγμένοι στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, που παρέχουν ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα με τον Πειραιά, με τα Δωδεκάνησα 
(μόνο ο Λιμένας Ηρακλείου) και το καλοκαίρι προς πολλά νησιά των Κυκλάδων (μόνο ο Λιμένας Ηρακλείου) – πλήθος δευτερευόντων λιμένων που παρέχουν σύνδεση με 
Κύθηρα-Αντικύθηρα (Λιμένας Κισσάμου), Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Πειραιά (Λιμένας Σητείας)

• ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) ή Αυτοκινητόδρομος (Α 90 | Κίσσαμος-Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος-Σητεία) που αποτελεί μία απαρχαιωμένη οδική αρτηρία 
σε σύγκριση με τις σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες της Κρήτης - 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 αποτελεί βασικό έργο
− Το οδικό δίκτυο της Κρήτης παρουσιάζει περιορισμένες δυνατότητες διατροπικών μεταφορών, καθώς ο ΒΟΑΚ δεν καταλήγει σε καμία πύλη εισόδου της Περιφέρειας, 

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, αναδεικνύοντας 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.

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 3,6

• Sun & Beach (1,0 / 1,0): από τους πιο εμβληματικούς και δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας με μεσογειακό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή με 117 παραλίες με Γαλάζια 
Σημαία, υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων / υποδομών φιλοξενίας  - ζητήματα βασικών 
υποδομών (οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων, καθαριότητα, έλλειψη πρασίνου), τουριστικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από έντονη 
εποχικότητα και υψηλή εξάρτηση από tour operators και all-inclusive πακέτα και συγκέντρωση της ανάπτυξης στη Βόρεια Κρήτη

• Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (0,125 / 0,5): καιρικές συνθήκες και εκτεταμένη ακτογραμμή που επιτρέπουν την ανάπτυξη ναυσιπλοΐας αναψυχής - βασική προϋπόθεση 
αποτελεί η αναβάθμιση ορισμένων υποδομών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και η καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών 

• Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα (0,3 / 0,5): έντονη αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης ως προορισμού κρουαζιέρας της περίοδο 2014-2019 και δυνατότητα ανάδειξης του 
προορισμού σε κόμβο περιφερειακού homeporting λόγω των αεροπορικών υποδομών και της δραστηριοποίησης διεθνών tour operators

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό (αρχαιολογικοί χώροι με σημαντικότερους Κνωσό, Σπιναλόγκα, Σπήλαιο του Ψυχρού, 
Φαιστό, μουσεία, φρούρια, αρχιτεκτονική, παραδοσιακοί οικισμοί, πινακοθήκες και χώροι τέχνης κ.α.) και θρησκευτικό απόθεμα, κρητική παράδοση (διάλεκτος, μουσική, λαϊκή 
τέχνη, τρόπος ζωής κ.α.) – ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης, προβολής και προώθησης δευτερευόντων αρχαιολογικών χώρων και αναβάθμισης υποστηρικτικών υποδομών και 
επέκτασης ωραρίων σε ορισμένους αρχαιολογικούς χώρους

• City Break (0,6 / 1,0): αστικά κέντρα (Ηράκλειο και Χανιά) με υποδομές διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας και τουριστικούς πόρους – ζητήματα: μειωμένη διεθνής 
αεροπορική συνδεσιμότητα πέραν της θερινής σεζόν, εποχική λειτουργία επιχειρήσεων, ταύτιση με το Sun & Beach, ελλιπής προβολή και προώθηση των σύγχρονων πόλεων

• MICE (0,6 / 1,0): προορισμός με διεθνή φήμη, υψηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας, υποδομές για μικρά / μεσαία συνέδρια, υποδομές διεθνούς αεροπορικής 
συνδεσιμότητας – ζητήματα: μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο, εποχική λειτουργία επιχειρήσεων και σχετικά περιορισμένη προβολή 
και προώθηση της Κρήτης ως προορισμού MICE 
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Κρήτη» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 3,1

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): πλήθος αγροτικών κοινοτήτων και 99 παραδοσιακοί οικισμοί με ζωντανό τον κρητικό τρόπο ζωής και την πλούσια λαογραφική παράδοση, σημαντική 
τοπική αγροτική / κτηνοτροφική παραγωγή και τοπικές επιχειρήσεις, σημαντικός αριθμός αγροτουριστικών μονάδων / ξενώνων με ορισμένους να διαθέτουν καλλιέργειες ή 
φάρμες και να παρέχουν βιωματικές αγροτουριστικές δραστηριότητες / εμπειρίες και τοπική παραδοσιακή γαστρονομία και δυνατότητα περαιτέρω διασύνδεσης του 
τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες και την αγροδιατροφική παραγωγή για την ανάπτυξη του προϊόντος 

• Οικοτουρισμός (0,6/ 1,0): φυσικό περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς και σπάνιας οικολογικής αξίας, με σημαντικό αριθμό προστατευόμενων περιοχών (σημαντικότερος ο 
Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς ανακηρυγμένος ως «Διατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO), έντονη ποικιλομορφία (ορεινοί όγκοι, σπήλαια, 
φαράγγια, καταρράκτες, υγροβιότοπους) συνδυάζοντας το έντονο ανάγλυφο με τη θάλασσα και εκτεταμένο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς Τουρισμού Περιπέτειας (ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, canyoning, 
ανεμοπτερισμός, skydiving, bungee jumping, windsurfing / kitesurfing, καταδύσεις) στην Ελλάδα, δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων και προετοιμασίας αθλητών (κλίμα, 
ξενοδοχειακές και αθλητικές υποδομές), διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με εγχώριο και διεθνές τουριστικό ενδιαφέρον και 2 γήπεδα γκολφ

• Γαστρονομικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): Κρητική γαστρονομία και διατροφή με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα, πλούσια τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με προϊόντα ΠΟΠ 
/ ΠΓΕ και παραδοσιακά προϊόντα, εστιατόρια με διακρίσεις στον εθνικό θεσμό των Χρυσών Σκούφων, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης / πώλησης τοπικών προϊόντων, ορισμένα 
επισκέψιμα αγροκτήματα / μονάδες, γαστρονομικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, βιωματικές γαστρονομικές εμπειρίες, πόροι οινοτουρισμού (πιο παραγωγικός νησιωτικός 
αμπελώνας, οίνοι ΠΟΠ / ΠΓΕ, επισκέψιμα οινοποιεία), πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για ανάδειξη της γαστρονομίας

• Τουρισμός Ευεξίας (0,6 / 1,0): εξειδικευμένες υπηρεσίες spa σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με δωμάτια θεραπείας, κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό για την 
ενίσχυση / εμπλουτισμό του προϊόντος με υποδομές και εμπειρίες Τουρισμού Ευεξίας

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 5,0

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 5,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 5,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς με πολύ υψηλή διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.

− 7ος προορισμός παγκόσμια με βάση τα Tripadvisor’s Travelers’ Choice awards στην κατηγορία των δημοφιλών / εμβληματικών ταξιδιωτικών προορισμών (έπειτα από 
Ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη)

• Περισσότερα από 2.000 σημεία ενδιαφέροντος (παραλίες, μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) με βάση την αξιολόγηση της ταξιδιωτικής πλατφόρμας του TripAdvisor για τον 
προορισμό «Κρήτη»

• Το Φαράγγι της Σαμαριάς ανακηρύχθηκε το 1981 «Διατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO.

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 5,0 • ~5,0 εκατ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη προσφορά
(διαμονή)

5% 4,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 5,0 / 5,0
− ~120,5 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 3,0 / 5,0
− ~46,6% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 4,0 / 5,0
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Κρήτη» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Σουηδία, 
Δανία, Τσεχία, Νορβηγία), ΗΠΑ, 
Καναδάς, Κίνα, Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, 
Σουηδία, Δανία, Τσεχία, 
Νορβηγία), ΗΠΑ, Καναδάς, 
Κίνα, Ισραήλ, Μέση Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, 
Σουηδία, Δανία, Τσεχία, 
Νορβηγία), Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, 
Πολωνία

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, 
Πολωνία

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, 
Πολωνία

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Κρήτη» θα πρέπει να 
εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Σουηδία, 
Δανία, Τσεχία, Νορβηγία), ΗΠΑ, 
Καναδάς, Κίνα, Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Σουηδία, 
Δανία, Τσεχία, Νορβηγία), ΗΠΑ, 
Καναδάς, Κίνα, Ισραήλ, Μέση 
Ανατολή

Λοιπές ευρωπαϊκές 
χώρες (εστίαση σε 
Αυστρία, Τσεχία, 
Σουηδία, Δανία, 
Νορβηγία), Ισραήλ

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, 
Πολωνία

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, 
Πολωνία

Γερμανία, Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία, 
Πολωνία

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κρήτη».

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 του 
δεύτερου σε αφίξεις αερολιμένα της χώρας 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

3
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 των θέσεων ελλιμενισμού 
σκαφών, τα όρια και το μέγεθος των θαλάσσιων και των χερσαίων ζωνών, οι προτεινόμενες νέες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, η διαμόρφωση των χερσαίων ζωνών με τις προβλεπόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα δίκτυα και 
τις λοιπές υποδομές

4
Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή για το αεροδρόμιο της Σητείας στο πλαίσιο παραχώρησης της διαχείρισης 23 περιφερειακών αεροδρομίων (παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον καθώς κατατάσσεται στην τρίτη ομάδα 
αεροδρομίων με επιβατική κίνηση κάτω των 30.000 επιβατών ετησίως)

5 Δράσεις λιμενικών έργων

6 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 

7 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κρήτη» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)

8
Ανάπτυξη σαφούς 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

9
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

10 Δράσεις βελτίωσης του αστικού ιστού, ιδιαίτερα ως προς την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια

11
Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των αστικών κέντρων και των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων και βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

12
Δημιουργία ειδικού τμήματος του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση της Κρήτης ως σύγχρονου και αναπτυγμένου προορισμού Αγροτουρισμού και 
Οικοτουρισμού 

13 Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

14 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα

15 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του νότιου παράκτιου μετώπου 

16 Δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου για τον Αγροτουρισμό

17 Δράσεις βελτίωσης υποδομών yachting, τουριστικών λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων

18 Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστικών πόλων του προορισμού

19 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

20 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας των προορισμών οικοτουριστικού χαρακτήρα
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κρήτη».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

21

Δράσεις προώθησης της αειφορίας και τήρησης της φέρουσας ικανότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού, όπως τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν 
πρόσθετη φέρουσα ικανότητα, επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών,
επαναξιολόγηση του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που έχει εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιοχές και στις οποίες η τουριστική υπερσυγκέντρωση και η κατά το δοκούν δραστηριοποίηση έχει οδηγήσει στην εξάντληση της 
φέρουσας ικανότητας τους, στην απαξίωση του τουριστικού προϊόντος, στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στην παραβίαση του

22 Δράσεις προστασίας των περιοχών Natura 2000 από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού

23 Προώθηση αειφορίας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης 

24
Ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών κρουαζιέρας μέσω της αναβάθμισης του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες, εξασφάλισης της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος μέσω 
δημιουργίας δικτύων συγκοινωνιών σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ανάπτυξης και βελτίωσης υγειονομικών πρωτοκόλλων

25 Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

26
Αξιοποίηση και ανάπλαση χωρικών ενοτήτων που μπορούν να αναβαθμίσουν και αναμορφώσουν την εικόνα αλλά και να εμπλουτίσουν τις τουριστικές επιλογές των επισκεπτών, αναδεικνύοντας νέους πόλους τουριστικού 
ενδιαφέροντος που ακολουθούν τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλουν στη βελτίωση του χωρικού συνεχές που διαβιούν κάτοικοι και επισκέπτες

27 Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών

28 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Τουρισμού Περιπέτειας

29 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου του προορισμού

30 Δράσεις προστασίας των πόρων Οικοτουρισμού

31
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Κρήτη» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και 
εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των 
αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

32
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach και χρήση λοιπών τεχνολογιών ψηφιακού περιεχομένου , ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας υφιστάμενες αξιόλογες προσπάθειες 
προς αυτή την κατεύθυνση (www.cretanbeaches.com), αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον 
προορισμό-

33
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

34
Δράσεις αναβάθμισης της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού (διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής βελτίωση και 
αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του αυτοκινητοδρόμου)

35
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

36 Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης

37
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κρήτη».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

38
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

39
Δράσεις αναβάθμισης βασικών υποδομών του προορισμού που βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών (υποδομές πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς 
κόμβους των νησιών, χώροι αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ, ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων και κόμβων μεταφορών)

40 Δράσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αθλητικών υποδομών του προορισμού

41 Προβολή και αξιοποίηση των ισχυρών στοιχείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης αναφορικά με τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων τουρισμού (silver economy, digital nomads) για την προσέλκυσή αυτών

42
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

43 Δράσεις σύνδεσης του Οικοτουρισμού με την εκπαίδευση

44 Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των υποδομών των παραλιών

45 Δράσεις προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον προορισμό

46
Εφαρμογή καινοτόμων και «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων σε συστήματα μεταφοράς, πληροφόρησης τελικού χρήστη, διαχείρισης, τεχνολογίας και καινοτομίας, λειτουργίας οδικού δικτύου και άλλων βασικών δικτύων και υποδομών, 
ευρυζωνικότητας και εφαρμογής σε κινητές/φορητές συσκευές κλπ.

47 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιμης διαχείρισης και αειφορίας της κρουαζιέρας

48 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού

49 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού κτιριακού αποθέματος

50 Μελέτη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις τοπικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία

51 Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού

52 Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου εκδηλώσεων

53 Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού

54 Δράσεις ενίσχυσης διασφάλισης της υδροδότησης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας 

55 Δράσεις βελτίωσης βασικών δικτύων και υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση)

56 Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού

57 Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας αναφορικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης  φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή 

58 Δράσεις ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας και προώθησης εναλλακτικής κινητικότητας

59 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου της Κρήτης και χωροθέτηση δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (4)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Κρήτη».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

60
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αθλητικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

61
Δράσεις βελτιστοποίησης πρόσβασης και διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων, προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των εισιτηρίων και εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών  

62 Ανάπτυξη/επέκταση δικτύου ελικοδρομίων σε Κρήτη και Γαύδο

63 Ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης με το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Ελλάδα

64 Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στον προορισμό

65 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων

66
Προώθηση της αξιοποίησης του πλούσιου δυναμικού ηλιακής, αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας της Κρήτης με αυστηρή χωροθέτηση, τήρηση της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής βιωσιμότητας των περιοχών που 
εγκαθίστανται ΑΠΕ

67 Δράσεις βελτίωσης της συνδεσιμότητας των παραλιών

68 Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού

69
Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Κρήτη» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως προορισμός ενιαίας ταυτότητας με διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις ανά περιοχή (π.χ. φυσικό περιβάλλον και απομονωμένες παραλίες 
στην Νότια Κρήτη, high end τουρισμός στην Ελούντα) και στρατηγικός σχεδιασμός για την περαιτέρω προώθηση του προϊόντος Sun & Beach σε αγορές με υψηλό επίπεδο μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη

70 Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές ,θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

71
Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο, αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου οχημάτων σε Δήμους που αποτελούν 
τουριστικούς πόλους 

72 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

73
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

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

75 Συμβολή και συνεργασίες με τα υπάρχοντα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και διευκόλυνση τους στην διενέργεια διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων 

76 Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

77 Δράσεις ενίσχυσης υποδομών υγείας

78 Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών

79 Δράσεις αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων

80 Εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών των αστικών κέντρων του προορισμού

81 Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

• Από το διάγραμμα γίνεται φανερό ότι η Κρήτη ως προορισμός έχει αυξημένες ανάγκες σε έργα 
προσβασιμότητας τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον τομέα του τουρισμού. 8 στα 10 πιο 
σημαντικά έργα του προορισμού είναι έργα προσβασιμότητας όπως η αναβάθμιση του 
αεροδρομίου Ηρακλείου μέχρι αν αναπτυχθεί το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι (Δράση 1), η 
ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Ηρακλείου (Δράση 2) και η προσέλκυση επενδυτή για τον αερολιμένα της 
Σητείας (Δράση 4), η προώθηση λιμενικών έργων (Δράση 5), η υλοποίηση νέου επιβατικού σταθμού 
στο λιμένα Σούδας (Δράση 6), η προώθηση οργανωμένου Master Plan για τους λιμένες της Κρήτης 
ανά ΠΕ (Δράση 3) και το πλέον θεμελιώδες έργο βελτίωσης των οδικών υποδομών του νησιού και δη 
των ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ, των συνδετήριων οδών μεταξύ τους και του δευτερεύοντως οδικού δικτύου
(Δράση 9).

• Υψηλής σημασίας δράσεις είναι εκείνες που αφορούν τη βελτίωση του αστικού ιστού και οι χωρικές 
αναπλάσεις που αναβαθμίζουν και αυξάνουν την ελκυστικότητα του προορισμού ενώ παράλληλα
ενισχύουν την ασφάλεια των πεζών, την οδική ασφάλεια και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 
(Δράσεις 10 & 11) όπως κι εκείνες που αφορούν ευρύτερες χωρικές ενότητες (παλαιά αμερικανική 
βάση στις Γούρνες, χώρος υφιστάμενου αεροδρομίου) και μπορούν να αναμορφώσουν την εικόνα 
του προορισμού, έστω κι αν χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ωρίμανσης (Δράση 26).

• Ως υψηλής σημασίας δράσεις σε σχέση με τις ανάγκες του προορισμού έχουν αξιολογηθεί  εκείνες 
που ενισχύουν την προβολή, την προώθηση και την εξωστρέφειά του (Δράσεις 7 & 12) καθώς επίσης 
και εκείνη η οποία σχετίζεται με την ανάπτυξη στρατηγικής για αξιοποίηση της δυναμικής της 
κρουαζιέρας και την εξειδίκευσή της μεταξύ πρωτευόντων προορισμών που προωθούνται ως 
σταθμοί home ports (Ηράκλειο-Χανιά) και δευτερευόντων προορισμών που είναι ευεπίφοροι σε 
ημερήσιες κρουαζιέρες ή/και εξειδικευμένες κρουαζιέρες 100 ατόμων (Δράση 8).

• Ιδιαίτερα αυξημένης σημασίας, ιδίως ως προς το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής», εμφανίζονται οι 
δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού 
(13) καθώς και των υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα (Δράση 14) και του τουρισμού 
περιπέτειας (Δράση 28).

• Δράσεις όπως η ολοκλήρωση της ηπειρωτικής ενεργειακής διασύνδεσης του προορισμού (Δράση 63/ 
χαμηλή βαθμολογία στο κριτήριο Ωριμότητα/Κόστος) και εκείνες που αφορούν την προστασία 
πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας και την στήριξη της αειφορίας και της φέρουσας ικανότητας (Δράσεις 15, 21, 
22, 29) έχουν αυξημένη σημασία για τον προορισμό.

• Μία σειρά από δράσεις (31-38, 51, 61) που αφορούν στη βελτίωση προβολής του προορισμού και 
την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών μέσω αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων - είτε 
οριζόντια είτε ανά τουριστικού προϊόν - έχουν αυξημένη σημασία για το κριτήριο «Προϊόν και 
Προώθηση» αλλά όχι και για το «Ποιότητα Ζωής».
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
Κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, Ηρακλείου (θεμελιώθηκε τον 12/2020), το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα στον τουρισμό της Κρήτης. Ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών, 
έναρξη κατασκευής και τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης με ορίζοντα το 2025

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
Βελτίωση της χωρητικότητας πτήσεων (αριθμός πτήσεων ανά ώρα) στο αεροδρόμιο Χανίων μέσω προμήθειας και εγκατάστασης νέου ραντάρ προσέγγισης και άλλων σύγχρονων συστημάτων εναέριας 
κυκλοφορίας με στόχο τη βελτίωση της αεροπορικής προσβασιμότητας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Ανάπτυξη του αδειοδοτημένου υδατοδρομίου Ρεθύμνου και προώθηση αδειοδότησης και κατασκευής των υπόλοιπων υδατοδρομίων που έχει συζητηθεί να δημιουργηθούν στην Κρήτη (Σητείας, 
Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Χανίων, Μαλεβιζίου, Αγίας Γαλήνης, Χερσονήσου, Κισσάμου, Άγ. Νικόλαος)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Κατασκευή Μαρίνας «Elounda Hills», η οποία θα περιλαμβάνει κτίρια διοίκησης και λιμενικής διαχείρισης, εμπορικούς χώρους και καταστήματα, χώρους υγιεινής - αποδυτήρια, αποθήκες, εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, ξενοδοχείο - ξενώνας, υδροθεραπευτήριο (spa), χώρο παροχής ιατρικής φροντίδας, ναΐσκο, χώρο προσωπικού, κολυμβητικές δεξαμενές, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, χώρους 
στάθμευσης, σταθμούς καυσίμων και παραλαβής καταλοίπων από τα σκάφη και Η/Μ εγκαταστάσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.5.
Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και ΚΤΕΛ και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα του νησιού με την ενδοχώρα και προορισμούς τουριστικούς 
ενδιαφέροντος

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Επίσπευση των διαδικασιών για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο των Χανίων (αύξηση διαθέσιμων Slots και βελτίωση αεροπορικής συνδεσιμότητας) 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

3.2.1.
Προώθηση και προβολή της Κρήτης ως ενιαίου πολυθεματικού προορισμού κρουαζιέρας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι διαφορετικές και αυθεντικές εμπειρίες 
συνδυαζόμενες με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα φυσικά μνημεία του νησιού (Ψηλορείτης, Φαράγγι Σαμαριάς, Ζάκρος, Σπιναλόγκα, Κνωσός)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

4.2.1.
Προώθηση και προβολή των λιγότερο γνωστών πολιτιστικών πόρων του προορισμού σε μουσεία (όπως ενδεικτικά αναφέρεται το Μουσείο τυπογραφίας στα Χανιά, το μοναδικό με αυτό το αντικείμενο 
στην χώρα, το ναυτικό μουσείο Κρήτης κ.α) και επισκέψιμους χώρους που αναδεικνύουν το πολυδιάστατο πολιτιστικό βάθος του προορισμού, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος άλλων ιστορικών περιόδων 
πέραν του Μινωικού

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός

5.2.1.
Δημιουργία και ανάδειξη θεσμοθετημένων ετήσιων πολιτιστικών / καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου, που θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης των επισκεπτών και θα 
βελτιώσουν την ελκυστικότητα του προορισμού με τη οργάνωση νέων εκδηλώσεων με διεθνές προφίλ (εκθέσεις, συναυλίες, ερευνητικά συνέδρια)

Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός

5.3.2.
Χρήση ψηφιακής / φυσικής και διαδικτυακά αποκτώμενης τουριστικής κάρτας ορισμένης χρονικής διάρκειας (24h, 48h, 72h) με την οποία εξασφαλίζεται είσοδος σε μουσεία, αξιοθέατα, συμμετοχή σε 
δραστηριότητες, και εκπτώσεις σε υπεραστικές συγκοινωνίες προς δημοφιλείς προορισμούς όπως οι λίμνες και τα εθνικά πάρκα

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

10.1.1.
Δημιουργία γαστρονομικού μουσείου που θα αναδεικνύει την Κρητική Διατροφή, την ιστορία και την εξέλιξη της στο πέρασμα των χρόνων, τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, συντήρησης και 
τυποποίησης καθώς και τις συνήθειες της φιλοξενίας 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

10.1.1.
Αξιοποίηση ελαιοτριβείων, οινοποιιών και χώρων όπου παράγεται η ρακή με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών που θα επιτρέψουν τη φιλοξενία επισκεπτών και την οργάνωση σεμιναρίων παραγωγής 
λαδιού, κρασιού και ρακής καθώς και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων γευσιγνωσίας 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

10.1.1. Προώθηση τοπικών προϊόντων σε ξενοδοχειακές μονάδες και άλλα καταλύματα όχι μόνο για χρήση αλλά και για πώληση, αναδεικνύοντας πεδία συνεργασιών στην αλυσίδα της τουριστικής βιομηχανίας

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Κρήτη*

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

* Καλύπτει και υπο-προορισμούς Βόρειας και Νότιας Κρήτης
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