
Προορισμός «Βόρεια Κρήτη»
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«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
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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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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων
Δεδομένης της συγκέντρωσης της τουριστικής ανάπτυξης και των μεγάλων αστικών κέντρων της Κρήτης στην βόρεια ακτή, τα 
τουριστικά προϊόντα που μπορεί να αναπτύξει ο προορισμός «Βόρεια Κρήτη» ταυτίζονται με αυτά του προορισμού ομπρέλα «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)

Sun & 
Beach

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

MICE

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν με εστίαση στα αστικά κέντρα Ηρακλείου και Χανίων, 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 της Βόρειας Κρήτης – 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 του προορισμού όσον αφορά το MICE

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο 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, μουσεία, φρούρια, αρχιτεκτονική, παραδοσιακοί 
οικισμοί, πινακοθήκες και χώροι τέχνης κ.α.) και θρησκευτικού αποθέματος και της ιδιαίτερης παράδοσης και χαρακτήρα της Βόρειας Κρήτης – απαιτείται καλύτερη αξιοποίηση, 
προβολή και προώθηση δευτερευόντων αρχαιολογικών χώρων, αναβάθμιση βοηθητικών / υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και επέκταση ωραρίων σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία 

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 στα λιμάνια Ηρακλείου και Σούδας-Χανίων, που 
βρίσκονται στη Βόρεια Κρήτη και της δυνατότητας ανάπτυξης περιφερειακού homeporting λόγω των αεροδρομίων και της δραστηριοποίησης tour operators στον προορισμό

City 
Break

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω των αστικών κέντρων της Βόρειας Κρήτης (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, καθώς και η προβολή και προώθηση που δεν εστιάζει στη σύγχρονη διάσταση των πόλεων

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και εκτεταμένη ακτογραμμή, αλλά μεγάλη ναυτική απόσταση από άλλα νησιωτικά συμπλέγματα για την ένταξη της Βόρειας Κρήτης σε δρομολόγια / 

εκδρομές island hopping – δυνατότητα ανάπτυξης στην περιοχή Ελούντας / Αγίου Νικολάου της Βόρειας Κρήτης, όπου υπάρχει σχετική υποδομή και προσανατολισμός προς τουρισμό 
πολυτελείας
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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 «Βόρεια Κρήτη». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την τοπική αγροδιατροφική παραγωγή και τις αγροτικές κοινότητες για την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών 

αγροτουριστικού χαρακτήρα με στόχο τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του Sun & Beach, του Γαστρονομικού Τουρισμού και των κύριων τουριστικών προϊόντων

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Αξιοποίηση του μοναδικής ομορφιάς και σπάνιας οικολογικής αξίας φυσικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων φυσιολατρικού 

χαρακτήρα και τον εμπλουτισμό του Sun & Beach, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, του City Break και του MICE

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω της δυνατότητας φιλοξενίας αγώνων, προετοιμασίας αθλητών και 
διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων (κλίμα, αεροπορική προσβασιμότητα, ξενοδοχειακές και αθλητικές υποδομές), των 2 γηπέδων γκολφ σε Χερσόνησο και 
Ελούντα και του φυσικού περιβάλλοντος που προσφέρεται για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και Τουρισμό Περιπέτειας (ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, 
ποδηλασία, canyoning, ανεμοπτερισμός, windsurfing / kitesurfing, καταδύσεις κ.α.)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν στον προορισμό
• Διεθνής φήμη και αναγνωρισιμότητα της κρητικής γαστρονομίας / διατροφής και της πλούσιας τοπικής αγροδιατροφικής παραγωγής (προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ), 

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) και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για ανάδειξη της γαστρονομίας

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• 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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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (1)
Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach της Βόρειας Κρήτης

• Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου της Βόρειας Κρήτης (αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση κ.α.) με 
στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες της βόρειας πλευράς (όπως π.χ. στο Βάι, στα Φαλάσαρνα, στον Μπάλο, καθώς και σε πλήθος 
παραλιών όπου η έλλειψη σνδετήριων κόμβων στο ΒΟΑΚ δυσχεραίνει ή και κάνει επικίνυδη την πρόσβαση σε αυτές (π.χ. έξοδος προς Αγία Πελαγία)

• Βελτίωση της σήμανσης και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους 
επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού

1.1.2. Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν την 
εύκολη προσβασιμότητα για όλους στις 
παραλίες 

• Όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης για το σύνολο του προορισμού Κρήτη με έμφαση στις οργανωμένες παραλίες της Βόρειας Κρήτης και της 
παροχής πρόσβασης στην κατηγορία των ΑμΕΑ

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & 
Beach της Βόρειας Κρήτης

• Ξεχωριστή προβολή και προώθηση των παραλιών της Βόρειας Κρήτης, ως προορισμού με πλήθος οργανωμένων παραλιών με έμφαση στο πλήθος 
προσφερόμενων δραστηριοτήτων και luxury / high end επιλογών αλλά και παραλιών ξεχωριστής ταυτότητας όπως το Βάι. Συνδυαστική προβολή με 
διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun and Beach για 
την Βόρεια Κρήτη αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης 

• Στόχευση των παραλιών της Βόρειας Κρήτης σε συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών (ενδεικτικά αναφέρονται, Αγία Πελαγία για συνδυασμό sun & 
beach και νυχτερινής διασκέδασης με στόχευση στους νεότερους επισκέπτες, παραλία Ποταμός για συνδυασμό οργάνωσης με λιγότερη πολυκοσμία 
από άλλες) και συνδυασμός με τους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και το πολιτιστικό περιεχόμενο που προσφέρει η βόρεια πλευρά του 
προορισμού

• Προβολή και προώθηση των λιγότερο γνωστών και λιγότερο προσβάσιμων παραλιών της Βόρειας Κρήτης (όπως η παραλία Άγιος Γεώργιος στο νησάκι 
Ντία με πρόσβαση μέσω ιστιοπλοϊκών ή  καϊκια για μονοήμερη εκδρομή, παραλία Κεδρομούρι Σητείας σε συνδυασμό με περιπατητική δραστηριότητα) 

1.2.2. Ανάπτυξη/Ενσωμάτωση δράσεων εναλλακτικού 
τουρισμού (μικρά οικοτουριστικά πακέτα) στις 
υφιστάμενες υπηρεσίες μαζικού τουρισμού

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν S&B με σημεία θρησκευτικού/ πολιτιστικού  
ενδιαφέροντος (όπως το Ανάκτορο της Κνωσσού, Σπιναλόγκα και παραλίες με θέμα το ιστορικό νησί), τις τοπικές γαστρονομικές επιλογές, εξωτερικές 
δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης (π.χ. πεζοπορικές/ποδηλατικές διαδρομές) καθώς και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. καταδύσεις)

• Προβολή και προώθηση των οργανωμένων θαλάσσιων δραστηριοτήτων του προορισμού (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δραστηριότητες surfing 
και kitesurfing όπως των παραλιών Κουρεμένων στο Παλαιόκαστρο Σητείας, Αμμουδάρα Ηρακλείου, καταδυτικά πάρκα κ.α.) 

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1.

& 

1.3.2.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών

Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

1.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των παραλιών 

• Όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης για το σύνολο του προορισμού Κρήτης, με έμφαση στην διατήρηση του φυσικού τοπίου και την μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την συνεχή άνοδο της επισκεψιμότητας της Βόρειας Κρήτης, όπως και των δυνατοτήτων απομείωσης των ροών 
αυτών με διοχέτευση τους στην  νότια πλευρά του προορισμού

1.4.2. Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Προώθηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας και 
διασφάλισης ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στις περιοχές ενδιαφέροντος

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Τουρισμού Sun & Beach (καταδύσεις, ιστιοσανίδα κ.α.) και εκπαιδευτών 
που απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

• Ενίσχυση της προβολής των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων δραστηριοτήτων στους πληθυσμούς στόχους (Sports & Activities, 
τουρισμός αναψυχής)

1.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»
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Σχέδιο Δράσης | Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα  

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Αναβάθμιση/επέκταση/ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών για την Κρουαζιέρα

• Ολοκλήρωση έργων για την αναβάθμιση του λιμένα Χανίων (Σούδα) σε Λιμένα αφετηρίας (home port) κρουαζιέρας 
• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων για την σωστή ρύθμιση των εισερχόμενων ροών κρουαζιέρας και την αποφυγή 

συνωστισμού σε προορισμούς της Βόρειας Κρήτης
• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών Κρουαζιέρας 

και συνεργειακή χρήση με το σύστημα διαχείρισης αφίξεων – αναχωρήσεων για την αποφυγή συνθηκών συνωστισμού και περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Αναβάθμιση προϊόντος και υπηρεσιών μέσα 
από τον εμπλουτισμό και την ποιοτική 
βελτίωση της πρότασης αξίας για τους 
επιβάτες και τα πληρώματα 

• Προβολή των υποδομών των λιμένων Ηρακλείου, Σούδας- Χανίων συνδυαστικά με το πλούσιο πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα και το κυρίαρχο 
προϊόν S&B για την ανάδειξη τους σε λιμένες αφετηρίας (home port) και παράλληλη προώθηση των λιμένων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου ως 
προορισμούς κρουαζιέρας μικρής κλίμακας

• Προώθηση των επισκέψιμων πολιτιστικών πόρων (μουσείων και αρχαιολογικών χώρων) οι οποίοι είναι άμεσα προσβάσιμοι και ανταποκρίνονται στην 
σύντομη παραμονή των επισκεπτών κρουαζιέρας 

• Προβολή και προώθηση στους επισκέπτες κρουαζιέρας των εκδρομών σε παράκτιους προορισμούς ενδιαφέροντος (συνδυασμός πολιτιστικού 
περιεχομένου, sun and beach προϊόντος και τοπικών γαστρονομικών επιλογών)

• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών Κρουαζιέρας με τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
Τουρισμό αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Βόρειας Κρήτης (γαστρονομικός τουρισμός και συμπληρωματικά τα προϊόντα city break και MICE), 
με στόχο τη διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων, την αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης και τη δημιουργία 
αυθεντικών εμπειριών

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Ναυτικού Τουρισμού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1.

& 

2.4.2.

Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

Εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών 
διαχείρισης της ροής των επισκεπτών 
κρουαζιέρας

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1.

& 

2.5.2.

Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ναυτικός Τουρισμός
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός  
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ανακτόρου της Κνωσσού (ενδεικτικά, συντήρηση και αποκατάσταση στην «Αίθουσα των Διπλών 
Πελέκεων» και ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων)  

• Προώθηση διαδικασιών για τα έργα αναγκαίας υποδομής για την αξιοποίηση και ανάδειξη της νησίδας Σπιναλόγκας (περιλαμβάνει έργα 
ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης) και των τρεχόντων προγραμματισμένων παρεμβάσεων (αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος των οχυρώσεων της 
νησίδας)

• Ενίσχυση για την υλοποίηση των τρεχόντων δράσεων αναβάθμισης των πολιτιστικών υποδομών (ενδεικτικά αναφέρονται η υλοποίηση των 
απαιτούμενων εργασιών για τη λειτουργία της μόνιμης έκθεσης των συλλογών του Αρχαιολογικού μουσείου Χανίων στο νέο κτήριο Χαλεπά, ανάδειξη 
του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας με έργα βελτίωσης της επισκεψιμότητας, ανάπλαση και συντήρηση χώρου κ.α.)

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων 
• Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, 

3.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών 
μουσείων και μνημείων

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Προώθηση των νεότερων και λιγότερο γνωστών πολιτιστικών μουσείων της Βόρειας Κρήτης (ενδεικτικά αναφέρεται το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου στο 
Καμάρι με σημαντικά λαογραφικά στοιχεία του προορισμού, το Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά μοναδικό στο είδος του στο σύνολο της χώρας κ.α.)

• Εξέταση υλοποίησης πολιτιστικών φεστιβάλ και εκδηλώσεων εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου για την παράλληλη ανάπτυξη του προϊόντος με τα 
προϊόντα του city break και mice τουρισμού

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1.

& 

3.3.2.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1.

&

3.4.2.

Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1.

& 
3.5.2.

&
3.5.3.

Δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων και ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας

Προώθηση συνεργασίας μεταξύ …

Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων …

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»
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Σχέδιο Δράσης | City Break

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Ανάπλαση σημαντικών έργων υποδομής και 
αστικής ανάπλασης των πόλεων

• Προώθηση των έργων ανάπλασης των Ταμπακαρίων στην πόλη των Χανίων για την ανάδειξη του προορισμού και την αύξηση της προσβασιμότητας, 
δημιουργία σημείων φύτευσης, κατάλληλου φωτισμού και ανάδειξη του προορισμού

• Ενίσχυση και περαιτέρω δημιουργία διαδρομών εντός του αστικού ιστού του Ηρακλείου και των Χανίων και παροχή /βελτίωση κατάλληλης σήμανσης

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του 
City Break

• Προβολή και προώθηση της σύγχρονης εικόνας των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων με την παράλληλη εκμετάλλευση των προς υλοποίηση έργων 
ανάπλασης (ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου, ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του Κουμ Καπί Χανίων)

• Προβολή και προώθηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας των πόλεων ενδιαφέροντος (Ηράκλειο, Χανιά) στις ενδιαφερόμενες κατηγορίες city break 
τουρισμού (εσωτερική και εξωτερική αγορά) πέραν της θερινής σεζόν

• Ενίσχυση δράσεων για παροχή καθαριότητας των πόλεων ενδιαφέροντος, τις κατάλληλες πεζοδρομήσεις και την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων πρασίνου

• Εξέταση διοργάνωσης πολιτιστικών / καλλιτεχνικών ή και γαστρονομικών εκδηλώσεων πέραν της θερινής περιόδου και συνδυασμένη προώθηση του 
εμπλουτισμένου πλήθος δραστηριοτήτων με δραστηριότητες τουρισμού πόλης

4.2.2. Ανάπτυξη και διασύνδεση θεματικών 
διαδρομών / περίπατων

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1.

&

4.3.2.

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση City Break τουρισμού

Χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων στα 
πλαίσια της εμπειρίας / δραστηριοτήτων των 
επισκεπτών

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1.
&

4.4.2.
&

4.4.3

Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
κτιριακού αποθέματος της Κρήτης

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Πρόγραμμα προβολής επιχειρήσεων • Προβολή των υπαρχόντων αλλά και νέων τουριστικών επιχειρήσεων / ξενοδοχείων υψηλότερων κατηγοριών (4* και 5*) που ενδείκνυνται για την 
κατηγορία ποιοτικού τουρισμού πόλης

4.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών των κλάδων που σχετίζονται 
άμεσα με το προϊόν

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

City Break
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Σχέδιο Δράσης | MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Δημιουργία κατάλληλων χώρων και υποδομών 
για τη φιλοξενία μεγάλων συνεδρίων στην 
Βόρεια Κρήτη

• Αξιοποίηση των κτιρίων της 5ης Μεραρχίας Κρητών Χανίων για την δημιουργία κέντρου κοινότητας με ύπαρξη αιθουσών συνεδριάσεων, εκθέσεων και 
πολλαπλών χρήσεων και εκμετάλλευση της διασύνδεσης τους με το Πολυτεχνείο για την προσέλκυση επιστημονικών συνεδρίων

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Συντονισμένη προβολή και επαγγελματική 
διαχείριση της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για συνεδριακές εκδηλώσεις

• Προώθηση και προβολή πλήθους αιθουσών μικρής/μεσαίας χωρητικότητας σε ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και σε άλλες υποδομές 
(τουλάχιστον 10 ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, 7 συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα) της Βόρειας Κρήτης για την 
υλοποίηση μικρών συνεδρίων ή άλλων συναφών εταιρικών events

• Ανάπτυξη πακέτων MICE που θα ωφελούν την τοπική οικονομία και κοινωνία περιλαμβάνοντας δραστηριότητες S&B, City Break, 
πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, γαστρονομίας και παροχή σχετικών πληροφοριών τόσο σε έντυπο υλικό όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών 
διάχυσης της πληροφορίας

5.2.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
προορισμού στο MICE

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων στις 
συνεδριακές και εκθεσιακές υποδομές 

• Δημιουργία εξειδικευμένου multimedia υλικού για την προβολή & προώθηση της Βόρειας Κρήτης, ως περιοχής εξειδικευμένης μορφής MICE 
εκδηλώσεων μικρής έως μεσαίας δυναμικότητας 

• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους
• Χρήση εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού και αξιοποίηση cloud τεχνολογιών για εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός 

συνεδρίου

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Εφαρμογή προγραμμάτων και πιστοποιήσεων 
βιωσιμότητας και αειφορίας συνεδριακών 
υποδομών

• Χρήση μέσων μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον για τους συμμετέχοντες στα συνέδρια

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Παροχή κινήτρων για την λειτουργία των ξενοδοχείων με υποδομές MICE εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου, παράλληλα με την ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου προϊόντος και την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού συνεδρίων μικρού έως μεσαίου μεγέθους

• Προώθηση διαδικασιών πιστοποίησης συνεδριακών κέντρων και προσέλκυσης κατάλληλων επαγγελματιών του κλάδου

MICE
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Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων  και 
υποδομών αθλητισμού περιπέτειας

• Ολοκλήρωση μελέτης και έναρξη κατασκευής των μελετών που έχουν διενεργηθεί για την αναβάθμιση του Παγκρήτιου Σταδίου που περιλαμβάνει την 
κατασκευή νέου τετραώροφου κτηριακού συγκροτήματος, με συνεδριακούς χώρους και θέσεις VIP καθώς και νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων, νέων 
θέσεων ΑμΕΑ. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου, η αναβάθμιση του φωτισμού του αγωνιστικού 
χώρου και των αποδυτηρίων ενώ στο στάδιο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή αναβάθμιση. 

• Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του καταδυτικού πάρκου Αγίου Νικολάου 
• Δημιουργία δικτύων οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων που διαθέτουν την υποδομή και τη χωρητικότητα να καλύψουν διεθνείς διοργανώσεις 

(το 2015 η Κρήτη φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, FIBA U19 World Championship και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων 
Στίβου 2015 «Athletics in the land of culture»)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

6.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Ανάδειξη της Χερσονήσου Ηρακλείου ως κορυφαίο προορισμό για τις δραστηριότητες του kite και της ιστιοσανίδας 
• Προώθηση των δύο γηπέδων γκολ που βρίσκονται στη Χερσόνησο Ηρακλείου και στην Ελούντα με στόχο να συμβάλλουν στην ανάδειξη της Κρήτης ως 

high end προορισμός 
• Ανάδειξη του καταδυτικού προορισμού του υποθαλάσσιου Σπήλαιου των Ελεφάντων που βρίσκεται στο Δρέπανο Ακρωτηρίου στον κόλπο της Σούδας 

όπου έχουν βρεθεί οστά ελεφάντων ενώ ο δύτης μπορεί να θαυμάσει τους σχηματισμούς των σταλακτιτών και σταλαγμιτών 
• Προώθηση του σχεδιαζόμενου καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα Χανίων καθώς το πάρκο θα περιλαμβάνει τεχνητούς υφάλους και δύο 

παροπλισμένα πλοία, καταδυτικές διαδρομές και πλωτές θέσεις πρόσδεσης σκαφών
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities
• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1.

& 

6.4.2.

Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των αθλητικών 
υποδομών και εκδηλώσεων καθώς και του 
φυσικού περιβάλλοντος 
Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος τουρισμού περιπέτειας

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και 
αειφορίας και υποστήριξη των αθλητικών 
οργανισμών που διαχειρίζονται τις υποδομές ή 
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα 
events Sports & Activities για την απόκτηση 
αυτών καθώς και της επιχειρηματικότητας

• Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε εδραιωμένους προορισμούς που θα παρέχουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για αθλητική 
δραστηριότητα (π.χ. καταδυτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός για surfing και Kite)

6.5.2. Προώθηση επιχειρηματικότητας στον Sports & 
Activities

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Sports & Activities
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών πρόσβασης 
και προώθησης τοπικής γαστρονομίας και 
τοπικών προϊόντων

• Εκσυγχρονισμός του Μουσείου Ελιάς Βουβών και ανάδειξη του Μνημειακού Δέντρου Ελιάς που βρίσκεται στο χωριό Άνω Βούβες και θεωρείται το 
αρχαιότερο καταγεγραμμένο ελαιόδεντρο στον κόσμο

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

7.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού 
τουρισμού

• Καλλιέργεια αφηγήματος ανάδειξης των ελαιώνων που βρίσκονται στη βόρεια Κρήτη με έμφαση τη Μνημειακή Ελιά Βουβών όπου σύμφωνα με τη 
μυθολογία ο Ηρακλής πήρε τον καρπό για να μεταφυτεύσει την πρώτη ελιά  στην αρχαία Ολυμπία

• Αλλαγή κουλτούρας ως προς την ποιότητα και τον κατάλογο στα εστιατόρια και της εκδηλώσεις των all – inclusive ξενοδοχείων ώστε μέσω των 
πιστοποιήσεων και των συνεργατικών σχημάτων με τοπικούς παραγωγούς να συμπεριλάβουν στον κατάλογο τους υψηλού επιπέδου και ποιότητας 
τοπικές συνταγές

• Ανάδειξη του δικτύου εστιατορίων fine dining και των βραβευμένων εστιατορίων, καθώς η βόρεια Κρήτη κατέχει μεγάλο δίκτυο βραβευμένων 
εστιατορίων που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες 

7.2.2 
& 

7.2.3

Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό
Ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των 
τοπικών παραδοσιακών ….

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Τακτικός καθαρισμός της λίμνης Βουλισμένης στον Άγιο Νικόλαο καθώς αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης όπου περιμετρικά συγκεντρώνεται 
σημαντικός αριθμός εστιατορίων

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.1. Δημιουργία δικτύωσης ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων, προώθηση των 
πιστοποιήσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

7.5.2.
&

7.5.3.

Προώθηση διασφάλισης ποιότητας …

Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
Στρατηγικών Δράσεων 
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βόρεια Κρήτη», ιεραρχημένων βάσει της μεθοδολογίας αξιολόγησης 
και της σχετικής βαθμολόγησής τους.

Για το top -20 Δράσεων προσδιορίζεται και ένας ενδεικτικός ορίζοντας υλοποίησης αναλόγως της βαθμολογίας τους στο κριτήριο 
«Ωριμότητα /Κόστος»:

 Βραχυπρόθεσμο,αν ο βαθμός του κριτηρίου είναι μεγαλύτερος από  3,5  
 Μεσοπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 2,5 και μικρότερος από  3,5
 και Mακροπρόθεσμο, αν  ο βαθμός είναι μικρότερος από  2,5.

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

1 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις βελτίωσης των λιμένων κρουαζιέρας, όπως: Ολοκλήρωση διαδικασιών για την δημιουργία του νέου σταθμού επιβατών στο λιμάνι της 
Σούδας (Χανιά)  και επέκταση στην προβλήτα «Αδριάς» για την αναβάθμιση του σε Λιμένα Αφετηρίας (Home Port) Κρουαζιέρας, Αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών Κρουαζιέρας και 
συνεργειακή χρήση με το σύστημα διαχείρισης αφίξεων/αναχωρήσεων για την αποφυγή συνθηκών συνωστισμού/περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

Μεσοπρόθεσμος

2
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.2.1.

Δράσεις χάραξης στρατηγικής και εξειδίκευσης ως προς το μοντέλο ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Κρήτη, όπως: 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 έχοντας ως στόχο την βιώσιμη διαχείρισή της και την ανάδειξη του δίπολου λιμένα-πόλης, 
Προώθηση των λιμένων Ρεθύμνου, Σητείας και Αγίου Νικολάου καθώς και δευτερευόντων προορισμών όσον αφορά εξειδικευμένες κρουαζιέρες 
μικρής κλίμακας (μέχρι 100 άτομα) αλλά υψηλής κ.κ. δαπάνης και τουριστικής εμπειρίας

Βραχυπρόθεσμος

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις αστικών αναπλάσεων στα σημαντικά αστικά κέντρα της Βόρειας Κρήτης, όπως: Ενίσχυση των ενεργειών για την ανάπλαση του ιστορικού 
κέντρου του Ηρακλείου (έργα προσβασιμότητας, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, διαμόρφωση και επέκταση χώρων πρασίνου, ανάπλαση Αγίας 
Τριάδας κ.α.), Συνέχιση της αστικής ανάπλασης και επέκταση των πεζοδρομήσεων στο κέντρο του Ηρακλείου, κατά το πετυχημένο πρότυπο της 
οδού Δικαιοσύνης, ενοποιώντας και αναδεικνύοντας το εμπορικό κέντρο της πόλης, Προώθηση αστικών αναπλάσεων και βελτίωσης των οδικών 
αξόνων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης του Ηρακλείου, ειδικά εκείνου του τμήματος που βρίσκεται εκτός των τειχών, καθώς η 
άναρχη ανάπτυξη και δόμηση έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός δαιδαλώδους και δύσχρηστου αστικού συνεχούς, το οποίο επεκτείνεται προς 
την ενδοχώρα της ΠΕ Ηρακλείου, Προώθηση των έργων ανάπλασης των Ταμπακαρίων στην πόλη των Χανίων για την ανάδειξη του προορισμού
και την αύξηση της προσβασιμότητας, δημιουργία σημείων φύτευσης, κατάλληλου φωτισμού και ανάδειξη του προορισμού, Ενίσχυση δράσεων 
για παροχή καθαριότητας των πόλεων ενδιαφέροντος, τις κατάλληλες πεζοδρομήσεις, την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου

Μακροπρόθεσμος

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε S&B προορισμούς και παραλίες, όπως: Προώθηση έργων βελτίωσης και συντήρησης του οδικού 
δικτύου της Βόρειας Κρήτης (βελτίωση/αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση διαχωριστικό στηθαίο, αναθεώρηση ορίων
ταχύτητας κατά τμήματα όπου δεν κρίνεται ρεαλιστικό, διορθώσεις επικλίσεων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβληματικές 
επικλίσεις, διορθώσεις απορροής ομβρίων σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβλήματα στην αποχέτευση – αποστράγγιση του 
οδοστρώματος, αποκατάσταση υποχώρησης οδού, στα σημεία που εντοπίζεται υποχώρηση οδοστρώματος, αναδιαμόρφωση – προστασία 
πρανών ορύγματος, για τμήματα όπου εντοπίζονται καταπτώσεις πρανών κ.α.) και ανάπτυξης ισόπεδων κόμβων ή/και ανισόπεδων διαβάσεων σε 
διάφορα επικίνδυνα σημεία του ΒΟΑΚ (π.χ. Αγία Πελαγία, Γεωργιούπολη) με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας 
στους κύριους τουριστικούς πόλους του νησιού και στο παράκτιο μέτωπο, μέχρι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ο νέος αναβαθμισμένος ΒΟΑΚ, 
Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις 
παραλίες ενδιαφέροντος του προορισμού και σαφής χωροθέτηση και σηματοδότηση χώρων παρκαρίσματος (π.χ. Φαλάσαρνα)

Μακροπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βόρεια Κρήτη (1)* 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

* Περιλαμβάνονται όλες (18) οι Δημόσιες Δράσεις που βαθμολογήθηκαν και αποτελούν εξειδίκευση στον προορισμό Βόρεια Κρήτη, καθώς κατά τα λοιπά ο προορισμός καλύπτεται από τον προορισμό ομπρέλα «Κρήτη»
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δράσεις βελτίωσης βασικών πολιτιστικών υποδομών, όπως: Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ανακτόρου της Κνωσσού 
(συντήρηση και αποκατάσταση στην «Αίθουσα των Διπλών Πελέκεων» και ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων), Προστασία και ανάδειξη του 
Δικταίου Άντρου (Σπήλαιο Ψυχρού- εξετάζεται η δημιουργία τελεφερίκ από τον οικισμό ψυχρού για αύξηση της προσβασιμότητας, ψηφιοποίηση 
μυθολογικού και ιστορικού υλικού), Προώθηση διαδικασιών για τα έργα αναγκαίας υποδομής για την αξιοποίηση και ανάδειξη της νησίδας 
Σπιναλόγκας (περιλαμβάνει έργα ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης, εργασίες καθαρισμού και στερεώσεων, λαογραφικής αναπαράστασης ανά 
ιστορικές περιόδους) και των τρεχόντων προγραμματισμένων παρεμβάσεων (αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος των οχυρώσεων της 
νησίδας), Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την λειτουργία του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς Κρήτης (αρχαιολογικός χώρος 
Γορτύνας), Ενίσχυση των ανασκαφικών εργασιών στο αρχαίο Θέατρο Γόρτυνας, εργασιών αποκατάστασης και ενοποίησης των αρχαιολογικών
χώρων της Μεσάρας, Ενέργειες για την αποκατάσταση και επισκεψιμότητα του σπηλαίου της «Λαβυρίνθου» και ενίσχυση του με τα κατάλληλα 
αφηγηματικά εργαλεία (πλούσια ιστορία, διασύνδεση με τον μυθολογικό Μινώταυρο), Ενίσχυση για την υλοποίηση των τρεχόντων δράσεων
αναβάθμισης των πολιτιστικών υποδομών (ενδεικτικά αναφέρονται η υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για τη λειτουργία της μόνιμης 
έκθεσης των συλλογών του Αρχαιολογικού μουσείου Χανίων στο νέο κτήριο Χαλεπά,, ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας με έργα 
βελτίωσης της επισκεψιμότητας, ανάπλαση και συντήρηση χώρου κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Στο μακροπρόθεσμο διάστημα και όσον αφορά το Ηράκλειο, αξιοποίηση των διαθέσιμων περιοχών του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης (μετά 
την μετεγκατάσταση και λειτουργία του νέου αεροδρομίου το Καστέλι), του χώρου των Α/Σ Λινοπεραμάτων (μετά την μετεγκατάσταση του στην 
Κορακιά) και της έκτασης της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες για την αστική ανάπλασή τους και τη δημιουργία ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων τουριστικού ενδιαφέροντος και αναψυχής, βάσει όσων θα αποφασιστούν για την αξιοποίησή τους

Μακροπρόθεσμος

7
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου, όπως: Ανάλυση 
απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της Βόρειας 
Κρήτης και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας διάσημων ή/και δυσπρόσιτων παραλιών και
οργάνωση χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους (π.χ. Μπάλος-Γραμβούσα) καθώς και ψηφιακής ειδοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας ώστε 
να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος λουόμενων ή/και σκαφών που μειώνει την εμπειρία των επισκεπτών

Βραχυπρόθεσμος

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.
Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του ατμοσφαιρικού, με τους σχεδιασμούς και την εγκατάσταση στους λιμένες ευκολιών 
παροχής ρεύματος στα πλοία - cold ironing ή αλλιώς το AMP-, σύστημα που δε θα υποχρεώνει τη λειτουργία των μηχανών των πλοίων κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους λιμένες

Βραχυπρόθεσμος

9
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

7.4.1. Τακτικός καθαρισμός της λίμνης Βουλισμένης στον Άγιο Νικόλαο καθώς αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης όπου περιμετρικά συγκεντρώνεται 
σημαντικός αριθμός εστιατορίων

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βόρεια Κρήτη (2) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

10
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

6.2.1.

Δράσεις στήριξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού, όπως: Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του καταδυτικού πάρκου Αγίου 
Νικολάου , Ανάδειξη του καταδυτικού προορισμού του υποθαλάσσιου Σπήλαιου των Ελεφάντων που βρίσκεται στο Δρέπανο Ακρωτηρίου στον
κόλπο της Σούδας όπου έχουν βρεθεί οστά ελεφάντων ενώ ο δύτης μπορεί να θαυμάσει τους σχηματισμούς των σταλακτιτών και σταλαγμιτών, 
Προώθηση του σχεδιαζόμενου καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα Χανίων καθώς το πάρκο θα περιλαμβάνει τεχνητούς υφάλους και δύο 
παροπλισμένα πλοία, καταδυτικές διαδρομές και πλωτές θέσεις πρόσδεσης σκαφών

Βραχυπρόθεσμος

11
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

7.2.1. Προώθηση και προβολή οινοτουριστικών διαδρομών (Δρόμοι του Κρασιού) και επισκέψιμων οινοποιείων κοντά στα αστικά κέντρα της Βόρειας 
Κρήτης, και ιδίως το Ηράκλειο Βραχυπρόθεσμος

12

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος 3.2.1.

Προώθηση συνδεσιμότητας και ανάδειξης του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος, όπως: Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των 
περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων, Προώθηση υλοποίησης της πολιτιστικής διαδρομής Ηρακλείου 
(Αρχαιολογικό Πάρκο Ηρακλείου Κρήτης) που έχει σχεδιασθεί από την πρωτοβουλία «Διάζωμα» και έχει ενταχθεί σε Β.Α.Α., Ενίσχυση των 
διαδικασιών για την ένταξη της Σπιναλόγκας και (ενδεχομένως) των παλαιών πόλεων Χανίων και Ρεθύμνου στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO και την προώθηση της ξεχωριστής πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης, Εντατικοποίηση στις προσπάθειες ορθής
διαχείρισης, προβολής και ανάδειξη της νήσου Σπιναλόγκας η οποία και αποτελεί το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη

Μακροπρόθεσμος

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους περιφερειακούς κόμβους των πόλεων και της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων με τον Βόρειο Οδικό

Άξονα Μεσοπρόθεσμος

14
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.1.

Δράσεις προώθησης και βελτίωσης της αστικής κινητικότητας, όπως: Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα Ηράκλειο και 
Χανιά, με στόχο την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών, τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, την επέκταση των 
πεζοδρόμων, την βελτίωση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και την προώθηση εναλλακτικών μέσων αστικής μετακίνησης 
που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αναβαθμίζοντας ποιοτικά την εμπειρία των επισκεπτών και τον τουριστικό προορισμό, Προώθηση 
ενεργειών για την επέκταση οργανωμένων χώρων στάθμευσης στα τρία σημαντικά αστικά κέντρα του νησιού (Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο π.χ. 
δημιουργία πάρκινγκ των «Τεσσάρων Μαρτύρων» στην πόλη του Ρεθύμνου) για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, Παρεμβάσεις για τη 
δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και επέκταση των πεζόδρομων στο κέντρο των πόλεων καθώς και διαβάσεις, Ενίσχυση και περαιτέρω 
δημιουργία διαδρομών εντός του αστικού ιστού του Ηρακλείου και των Χανίων και παροχή /βελτίωση κατάλληλης σήμανσης, Διαμόρφωση 
υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο κέντρο Ηρακλείου και Χανίων και ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και ψηφιακή εφαρμογή 
ενημέρωσης της κυκλοφορίας

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βόρεια Κρήτη (3) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

15 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.2.1.

Ξεχωριστή προβολή και προώθησης των παραλιών της Βόρειας Κρήτης, ως διακριτού υπο-προορισμού μαζικού Sun & Beach με πλήθος 
οργανωμένων παραλιών, προσφερόμενων δραστηριοτήτων και luxury / high end επιλογών αλλά και παραλιών ξεχωριστής ταυτότητας όπως το 
Βαϊ. Συνδυαστική προβολή με διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα 
αφορά το προϊόν Sun & Beach για την Βόρεια Κρήτη αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης 

Βραχυπρόθεσμος

16 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1.

Δράσεις αξιοποίησης χώρων για την ανάπτυξη συνεδριακών κέντρων, όπως: Αξιοποίηση των κτιρίων της 5ης Μεραρχίας Κρητών Χανίων για την 
δημιουργία κέντρου κοινότητας με ύπαρξη αιθουσών συνεδριάσεων, εκθέσεων και πολλαπλών χρήσεων και εκμετάλλευση της διασύνδεσης 
τους με το Πολυτεχνείο για την προσέλκυση επιστημονικών συνεδρίων, Εξέταση για ανάπτυξη συνεδριακών/ ερευνητικών/ πολυθεματικών 
κέντρων σε συνδυασμό με ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους σε μια εκ των προσφερόμενων εκτάσεων (περιοχή του αεροδρομίου Νίκος 
Καζαντζάκης όταν αυτή καταστεί διαθέσιμη, έκταση της πρώην Αμερικανικής βάσης στις Γούρνες, χώρος του Α/Σ Λινοπεραμάτων εφόσον 
μετεγκατασταθεί στην περιοχή Κορακιά), για την προσέλκυση μεγαλύτερων συνεδρίων σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών 
οργανισμών 

Μακροπρόθεσμος

17 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Ολοκλήρωση μελέτης και έναρξη κατασκευής των μελετών που έχουν διενεργηθεί για την αναβάθμιση του Παγκρήτιου Σταδίου που 
περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τετραώροφου κτηριακού συγκροτήματος με συνεδριακούς χώρους και θέσεις VIP καθώς νέου χώρου 
στάθμευσης οχημάτων, νέων θέσεων ΑμΕΑ. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου, η αναβάθμιση 
του φωτισμού του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων ενώ στο στάδιο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακή αναβάθμιση 

Βραχυπρόθεσμος

18 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Δημιουργία δικτύων οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων που διαθέτουν την υποδομή και τη χωρητικότητα να καλύψουν διεθνείς 
διοργανώσεις (το 2015 η Κρήτη φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ, FIBA U19 World Championship και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Εθνικών Ομάδων Στίβου 2015 «Athletics in the land of culture» )

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βόρεια Κρήτη (4) 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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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 ο προορισμός Βόρεια Κρήτη έχει σε υψηλές θέσεις 
προτεραιοποίησης δράσεις που σχετίζονται με έργα προσβασιμότητας όπως βελτίωση των λιμένων 
κρουαζιέρας σε Ηράκλειο και Χανιά (Δράση 1), αστικές αναπλάσεις στα σημαντικά αστικά κέντρα της 
Βόρειας Κρήτης (Δράση 3), δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε προορισμούς Sun and Beach και 
σε παραλίες, συμπεριλαμβάνοντας έργα βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου της Βόρειας 
Κρήτης και ανάπτυξης ισόπεδων ή/και ανισόπεδων κόμβων σε διάφορα επικίνδυνα σημεία του ΒΟΑΚ 
(π.χ Αγία Πελαγία, Γεωργιούπολη) (Δράση 4) και τέλος στο μακροπρόθεσμο διάστημα ανάπλαση και 
αξιοποίηση χωρικών ενοτήτων που θα αλλάξουν την εικόνα του προορισμού μέσω εμβληματικών 
έργων όπως της έκτασης της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες, του χώρου του Α/Σ στα 
Λινοπεράματα και ο υφιστάμενος χώρος του αεροδρομίου Ηρακλείου όταν αυτό θα 
μεταγκαταστασθεί στο Καστέλι (χαμηλός βαθμός ωριμότητας) (Δράση 6).

• Αυξημένης σημασίας για τον τουριστικό τομέα εμφανίζονται δράσεις που αφορούν τον πολιτιστικό 
και θρησκευτικό τουρισμό όπως η βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών (Δράση 5) και η 
προώθηση συνδεσιμότητας και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, η οποία όμως παρουσιάζει 
χαμηλή βαθμολογία στο κριτήριο κόστος/ωριμότητα (Δράση 12), ενώ σημαντική είναι και η δράση 
χάραξης στρατηγικής και εξειδίκευσης ως προς το μοντέλο ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Κρήτη 
(Δράση 2).

• Δράσεις οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της 
αειφορίας, όπως εκείνες που σχετίζονται με την φέρουσα ικανότητα, την προστασία και την 
παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου (Δράση 7), τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά 
την περίοδο ελλιμενισμού του πλοίου (Cold Ironing) (Δράση 8) και τέλος ενέργειες όπως ο τακτικός 
καθαρισμός της λίμνης Βουλισμένης στον Άγιο Νικόλαο (Δράση 9), έχουν αυξημένη βαθμολογία ως 
προς το υποκριτήριο βιωσιμότητας του κριτηρίου Ποιότητας Ζωής και αυξημένη βαρύτητα στο 
κριτήριο «Ποιότητα Ζωής»

• Ακόμη πιο αυξημένη βαρύτητα στο κριτήριο «Ποιότητα Ζωής» έχουν δράσεις που σχετίζονται με την 
αναβάθμιση και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος όπως η προώθηση και προβολή 
οινοτουριστικών διαδρομών (Δρόμοι Κρασιού) και επισκέψιμων οινοποιείων στη Βόρεια Κρήτη, και 
ιδίως στην ΠΕ Ηρακλείου (Δράση 11) και η ανάδειξη, προώθηση και στήριξη ανάπτυξης του 
καταδυτικού τουρισμού.

• Τέλος, κρίσιμης σημασίας για το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» έχει η Δράση που αφορά τη 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους περιφερειακούς κόμβους των πόλεων και της 
συνδεσιμότητας των αεροδρομίων με τον Βόρειο Οδικό Άξονα.
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Αττικής 6.412.591
2. Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» Κρήτη 3.302.223
3. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Κεντρική Μακεδονία ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2.341.743
4. Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.343.299
5. Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» Ιόνια Νησιά 1.457.420
6. Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 1.178.287
7. Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Κρήτη 1.141.434
8. Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» Ιόνια Νησιά 856.538
9. Αεροδρόμιο Σαντορίνης Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 519.999

10. Αεροδρόμιο Μυκόνου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 474.081
11. Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» Ιόνια Νησιά 330.329
12.
13.

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

14. Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» Πελοπόννησος 153.364
15. Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» Βόρειο Αιγαίο ✔

✔
137.153

16. Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 122.892
17. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 99.085
18. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Δυτική Ελλάδα 84.454
19. Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» Βόρειο Αιγαίο ✔ 58.818
20. Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου Θεσσαλία 23.898
21. Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» Ήπειρος 14.776
22. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» Κρήτη 12.153
23. Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» Βόρειο Αιγαίο 10.323
24. Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου Στερεά Ελλάδα 3.100
25. Κρατικός Αερολιμένας Πάρου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.564
26. Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» Αττική 2.116

11.3. Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Βόρειο Αιγαίο 804
28. Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 41
29. Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» Βόρειο Αιγαίο -
30. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Δυτική Μακεδονία -
31. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» Δυτική Μακεδονία -
32. Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
33. Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
34. Κρατικός Αερολιμένας Μήλου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
35. Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
36. Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
37. Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
38. Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
39. Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
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Προορισμός «Κρήτη» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Κρήτη».

Πύλες εισόδου
• 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 με 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 
και θεωρούνται κορεσμένες και χωρίς 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)

Ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα
• Οδικό δίκτυο (ΒΟΑΚ / ΝΟΑΚ)
• Υπεραστική συγκοινωνία (ΚΤΕΛ)

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών

Επίκεντρο:
Ηράκλειο

Χερσόνη-
σος Μάλια Αγία 

Πελαγία Μπαλί Ρέθυμνο Άγιος 
Παύλος

Αγία  
Γαλήνη Μάταλα Ανώγεια Ζαρός

Απόσταση 25 χλμ. 36 χλμ. 26 χλμ. 54 χλμ. 81 χλμ. 93 χλμ. 72 χλμ. 63 χλμ. 40 χλμ. 46 χλμ.

Χρόνος 23' 33' 30' 52' 1h 10' 1h 45' 1h 15' 1h 5' 52' 50'

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Επίκεντρο:
Χανιά

Πλατανιάς Κίσσαμος Φαλάσα-
ρνα Ελαφονήσι Παλαιο-

χώρα Σούγια Φραγκο-
κάστελο Θέρισο Γεωργι-

ούπολη Σαμαριά

Απόσταση 11 χλμ. 40 χλμ. 54 χλμ. 75 χλμ. 75 χλμ. 60 χλμ. 80 χλμ. 16 χλμ. 43 χλμ. 42 χλμ.

Χρόνος 20' 40' 58' 1h 32' 1h 32' 1h 27' 1h 37' 27' 41' 1h 15'

Επίκεντρο:
Αγ. Νικόλαος

Ελούντα Πλάκα / 
Σπιναλόγγα

Παχεία
Άμμος Ιεράπετρα Μύρτος Μακρύς 

Γιαλός Σητεία Ζάκρος Βάι

Απόσταση 11 χλμ. 16 χλμ. 20 χλμ. 35 χλμ. 45 χλμ. 60 χλμ. 68 χλμ. 110 χλμ. 91 χλμ.

Χρόνος 20' 27' 25' 40' 60' 1h 5' 1h 25' 2h 20' 1h 50'

Επίκεντρο:
Ρέθυμνο

Μονή 
Αρκαδίου

Αδελιανός
Κάμπος Μπαλί Πρεβέλη Πλακιάς Τριόπετρα Αγία  

Γαλήνη Μάταλα Σπήλι

Απόσταση 22 χλμ. 5 χλμ. 32 χλμ. 39 χλμ. 39 χλμ. 50 χλμ. 56 χλμ. 82 χλμ. 31 χλμ.

Χρόνος 28' 10' 32' 50' 45' 1h 1h 1h 30' 34'
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Παράρτημα ΙI | Ανάλυση Google Trends
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Κορυφαίοι προορισμοί | Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, Ρόδος, Κως, Κέρκυρα, Ζάκυνθος
Η Κρήτη, η Σαντορίνη και η Ρόδος αποτελούν τα πιο δημοφιλή “brand names” μετά την Αθήνα μεταξύ των εξεταζόμενων προορισμών 
κατά την τελευταία πενταετία με την Κέρκυρα, Ζάκυνθο, την Κω και την Μύκονο να ακολουθούν.
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο καταγεγραμμένο ενδιαφέρον για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται σε κάθε γράφημα. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους αναζήτησης 
που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. 

Αθήνα ΚωςΣαντορίνη Ρόδος Κέρκυρα Ζάκυνθος ΜύκονοςΚρήτη
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Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Η Αθήνα αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό σε αναζητήσεις στην κατηγορία «Travel» με βάση την πλατφόρμα αναζήτησης Google 
Trends σε σύγκριση με τα 5 μεγαλύτερα σε πληθυσμό αστικά κέντρα της Ελλάδας, με την Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στη δεύτερη θέση  
αλλά με σημαντική απόσταση από την Αθήνα, κατά την τελευταία πενταετία
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ΗράκλειοΑθήνα Θεσσαλονίκη ΛάρισαΠάτρα

Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με την κατηγορία αναζήτησης “Travel” για τις 5 μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους 
αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Οι όροι αναζήτησης στην παρούσα απεικόνιση αφορούν γεωγραφική τοποθεσία / 
όρο ή πόλη και όχι κάποιο γενικό θέμα.
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