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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων
Δεδομένης της συγκέντρωσης της τουριστικής ανάπτυξης, των σχετικών υποδομών και των αστικών κέντρων στη βόρεια ακτή κρίνεται 
ότι ο προορισμός «Νότια Κρήτη» πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη του Sun & Beach.

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 στον προορισμό

• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και εκτεταμένη ακτογραμμή με συγκέντρωση, ωστόσο, των περισσότερων λιμενικών υποδομών στην Βόρεια Κρήτη

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο 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 και την υψηλή συγκέντρωση 
παραλιών με Γαλάζια Σημαία και τις υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας – σε σχέση με την Βόρεια Κρήτη, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα 
παραθαλάσσια resort με μαζικό χαρακτήρα, η Νότια Κρήτη διαθέτει πιο ήπια ανάπτυξη και πιο εναλλακτικό τουριστικό προφίλ, ωστόσο, βασικό ζήτημα αποτελεί η 
απουσία ολοκληρωμένου κεντρικού οδικού άξονα (Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης – ΝΟΑΚ) που να συνδέει την Παλαιόχωρα (ΠΕ Χανίων) με την Ιεράπετρα (ΠΕ Λασιθίου)

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Απουσία σημαντικών συνεδριακών υποδομών και αστικών κέντρων που μπορούν να υποστηρίξουν το MICE – ύπαρξη τουριστικών πόρων για τον εμπλουτισμό του MICE 
της «Βόρειας Κρήτης»

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 

• Δυνατότητα εμπλουτισμού των τουριστικών προϊόντων του προορισμού λόγω της μακραίωνης και πολυπολιτισμικής ιστορίας, του αυθεντικού χαρακτήρα των 
παραδοσιακών οικισμών και της κρητικής παράδοσης που διατηρείται μέχρι σήμερα στη διάλεκτο, στην μουσική, στις λαϊκές τέχνες και στον τρόπο ζωής των κατοίκων -
εκτιμάται ότι η Νότια Κρήτη δεν μπορεί να εδραιώσει αυτόνομα Πολιτιστικό Τουρισμό, καθώς ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως η Φαιστός, η Μεσαρά και 
η Γορτύνα δεν προσλαμβάνονται ως πόροι της Νότιας Κρήτης από τους επαγγελματίες του τουρισμού

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 

• Δυνατότητα διάχυσης ορισμένων ροών σε σημεία ενδιαφέροντος της Νότιας Κρήτης και ύπαρξη ορισμένων προορισμών κατάλληλων για εκδρομές με ημερόπλοια

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 

• Έλλειψη μεγάλων αστικών κέντρων που να μπορούν να υποστηρίξουν το City Break στην Νότια Κρήτη – ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος που μπορούν να συμβάλουν στον 
εμπλουτισμό του City Break της «Βόρειας Κρήτης»
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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 «Νότια Κρήτη». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν

• Παραδοσιακοί οικισμοί και αγροτικές κοινότητες που διατηρούν τον κρητικό τρόπο ζωής και ζωντανή την πλούσια λαογραφική παράδοση, σημαντική τοπική 
αγροτική / κτηνοτροφική παραγωγή και τοπικές επιχειρήσεις, αγροτουριστικές μονάδες και ξενώνες (ορισμένοι διαθέτουν καλλιέργειες ή φάρμες και 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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς ο προορισμός διαθέτει μοναδικής ομορφιάς και σπάνιας οικολογικής 
αξίας φυσικό περιβάλλον με προστατευόμενες περιοχές (σημαντικότερη ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς, ανακηρυγμένος ως «Διατηρητέο Οικοσύστημα της 
Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO), ποικιλομορφία – θάλασσα και έντονο ανάγλυφο με ορεινούς όγκους (συγκέντρωση στο κεντρικό και νότιο τμήμα του 
νησιού), σπήλαια, περιπατητικά φαράγγια (Αγίας Ειρήνης, Φυγούς, Τρυπητής, Ίμπρου, Κουρταλιώτικο, Σαρακίνας κ.α.), καταρράκτες, υγροβιότοπους καθώς και 
εκτεταμένο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών (το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων Ε4 διέρχεται κυρίως από το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Φυσικό περιβάλλον, κλίμα, υποδομές και σχετικές επιχειρήσεις που αναδεικνύουν την Νότια Κρήτη ως έναν ολοκληρωμένο προορισμό υπαίθριων αθλητικών 
δραστηριοτήτων και Τουρισμού Περιπέτειας (ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, canyoning, ανεμοπτερισμός, skydiving, bungee jumping στο φαράγγι 
της Αράδαινας, windsurfing / kitesurfing, καταδύσεις, εκτός δρόμου οδήγηση, κ.α.)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Κρητική διατροφή με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα, πλούσια τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ και παραδοσιακά προϊόντα, 
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 – λόγω της συγκέντρωσης της τουριστικής ανάπτυξης στη Βόρεια 
Κρήτη εκτιμάται ότι ο Γαστρονομικός Τουρισμός δεν είναι τόσο εδραιωμένος στη Νότια Ακτή

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν

• Ορισμένες υποδομές, εμπειρίες και υπηρεσίες Τουρισμού Ευεξίας σε ξενοδοχειακές μονάδες για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του προορισμού

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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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νότια Κρήτη».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου και της προσβασιμότητας στη Νότια Κρήτη

2 Προστασία της παράκτιας ζώνης και των νησιών νότια της Κρήτης από την αλόγιστη δραστηριότητα οικοτουριστικού χαρακτήρα 

3 Δράσεις ανάδειξης του φυσικού τοπίου και των περιοχών με οικοτουριστικό ενδιαφέρον

4 Αναβάθμιση οδικού δικτύου που οδηγεί σε σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος με έργα βελτίωσης της ασφάλειας και της σήμανσης 

5 Δημιουργία μουσείων φυσικής ιστορίας και οικομουσείων στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη και της Ζητείας, στη Ζάκρο

6 Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

7 Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε αγροτουριστικές μονάδες της Νότιας Κρήτης
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου 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 τη λίστα που προηγήθηκε προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων 
αφορά συμπληρωματικά προϊόντα, δίνοντας το στίγμα για τον προορισμό της Νότιας 
Κρήτης, ενώ, παράλληλα, από το διάγραμμα προκύπτει ότι καμία εξειδικευμένη δράση ως 
προς τον τουριστικό χαρακτήρα της Νότιας Κρήτης δεν αξιολογείται υψηλά στο κριτήριο 
«Ποιότητας ζωής».

• Σύμφωνα με αυτά τα δύο κριτήρια που εξετάζονται στο Διάγραμμα, ως σημαντικότερη 
δράση προκύπτει η δράση που έχει αξιολογηθεί υψηλότερα συνολικά βάσει της 
μεθοδολογίας αξιολόγηση (Δράση 1) και αφορά τη βελτίωση του οδικού δικτύου και της 
προσβασιμότητας στη Νότια Κρήτη.

• Σημαντικές δράση για την αναπτυξιακή προοπτική του τουρισμού στη Νότια Κρήτη 
αναδεικνύονται εκείνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη 
του φυσικού τοπίου και των δυνατοτήτων που προσφέρει, όπως η δράση που αφορά την 
προστασία της παράκτιας ζώνης και των νησιών νότια της Κρήτης από την αλόγιστη 
δραστηριότητα οικοτουριστικού χαρακτήρα (ψάρεμα, καταδύσεις, surfing κτλ.) (Δράση 2) 
και οι δράσεις ανάδειξης του φυσικού τοπίου οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Δράση 3)

• Αυξημένης σημασία για τον προορισμό είναι οι δράσεις  βελτίωσης της προσβασιμότητας 
σε αγροτουριστικές μονάδες της Νότιας Κρήτης, οι οποίες όμως απαιτούν αρκετό χρόνο 
ωρίμανσης και υψηλούς χρηματοδοτικούς πόρους (Δράση 7).

• Υψηλή σημασία ως προς το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» παρουσιάζουν οι δράσεις 
αναβάθμισης του οδικού δικτύου με έργα βελτίωσης της ασφάλειας και της σήμανσης που 
οδηγεί σε σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σε παραθαλάσσια ή ορεινά 
χωριά που φημίζονται για τη γαστρονομική τους παράδοση (Δράση 4) και η Δημιουργία 
μουσείων φυσικής ιστορίας και οικομουσείων στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη 
και της Ζητείας, στη Ζάκρο (Δράση 5). 

• Χαμηλότερης σημασίας ως προς το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» εμφανίζεται η 
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες από τον Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Δράση 6), η οποία όμως αναμένεται να έχει 
σίγουρα ισχυρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
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