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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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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, Sports & Activities

− 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 κύριων τουριστικών προϊόντων (2) 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα Sun & Beach και Ναυτικός Τουρισμός.

Ναυτικός Τουρισμός

• Εύκρατο, μεσογειακό, ηλιόλουστο και θερμό κλίμα με ήπιο και υγρό χειμώνα (αρκετές βροχοπτώσεις στα δυτικά του νησιού κυρίως),
γλυκό και ευχάριστο φθινόπωρο και άνοιξη και ζεστό καλοκαίρι 

• Ιδιαίτερα εκτεταμένη ακτογραμμή 1.000 χλμ. με πλήθος προσβάσιμων παραλιών (με το αυτοκίνητο / τα πόδια ή και ορισμένες με 
μικρά σκαφάκια), ορισμένες με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα (π.χ. Μπάλος, Ελαφόνησος), με κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά, 
εντυπωσιακά τοπία (π.χ. κολπίσκοι, βραχώδεις ή / και αμμώδεις ακτές με έντονη βλάστηση στις παρυφές της ακτογραμμής), έντονο 
βαθμό διαφοροποίησης (παραλίες οργανωμένες με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες / υποδομές και θαλάσσιες δραστηριότητες κυρίως 
στη Βόρεια Κρήτη, ερημικές σε απομακρυσμένες τοποθεσίες κυρίως στη Νότια Κρήτη) - η υψηλότερη συγκέντρωση παραλιών με 
Γαλάζιες Σημαίες σε επίπεδο Περιφέρειας στη χώρα με 117 βραβευμένες ακτές (23,5% επί του συνόλου της χώρας)

• Δύο αεροδρόμια σε Ηράκλειο (Δυτική Κρήτη) και Χανιά (Ανατολική Κρήτη) με ανεπτυγμένη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα – ο 
Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» που αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη πύλη εισόδου / εξόδου τουριστών 
της χώρας μετά τον ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»  (εξάντληση της φέρουσας ικανότητάς του και ορισμένες χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες προς 
τους επισκέπτες) και το αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» που διαθέτει πρόσφατα αναβαθμισμένες υποδομές υπό τη 
διαχείριση της Fraport Greece 

• Από τους δημοφιλέστερους, πιο εμβληματικούς και εδραιωμένους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας με διεθνή δυναμική και 
πολυτελή παραθαλάσσια resort με σύγχρονες υποδομές και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες – η Ελούντα στη Βόρεια Κρήτη στην ΠΕ 
Λασιθίου αποτελεί ένα παγκοσμίως γνωστό και ιδιαίτερα δημοφιλές παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο για διακοπές πολυτελείας

• Ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων / υποδομών φιλοξενίας, καθώς ο προορισμός «Κρήτη» συγκεντρώνει το 
19,4% των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων της Ελλάδας (22,2% των ξενοδοχειακών δωματίων και 12,9% των 
ενοικιαζόμενων δωματίων), ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση δωματίων στις υψηλές κατηγορίες 5*, 4* και 4Κ (46,6% των συνολικών 
προσφερόμενων δωματίων στον προορισμό) και τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, καθώς καταλαμβάνει την 1η θέση 
στη μέση δυναμικότητα δωματίων και κλινών μεταξύ των Περιφερειών με βάση στοιχεία του 2019 – σημειώνεται ότι τα τελευταία έτη 
έχουν υλοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις σε πολυτελή παραθαλάσσια ξενοδοχεία και ξενοδοχεία πόλης, κυρίως σε Χανιά, Ηράκλειο 
και Ρέθυμνο, ενώ σημαντικές μελλοντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη τουριστικών συγκροτημάτων και θέρετρων είναι υπό 
σχεδιασμό / ανάπτυξη / κατασκευή, κυρίως στην ΠΕ Λασιθίου

• Η τουριστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται κυρίως στην Βόρεια Κρήτη που διαθέτει πιο μαζικό χαρακτήρα, ενώ η Νότια Κρήτη διαθέτει 
έναν πιο εναλλακτικό χαρακτήρα με εξωτικές και απομονωμένες παραλίες με πιο ήπια τουριστική ανάπτυξη.

• Ζητήματα κορεσμού και ελλιπών υποδομών που αφορούν το οδικό δίκτυο (οδική ασφάλεια και επικινδυνότητα – απαρχαιωμένη 
κεντρική οδική αρτηρία, ΒΟΑΚ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού χωρίς κόμβους σύνδεσης με τις 
κύριες πύλες εισόδου / εξόδου του νησιού και ανεπαρκείς κάθετες οδούς που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα του νησιού), το 
απαρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης, αδυναμίες σε δίκτυα και εγκαταστάσεις απορριμμάτων, στερεών αποβλήτων και ΕΕΛ σε σημαντικές 
παράκτιες τουριστικές περιοχές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, θέματα καθαριότητας και έλλειψης πρασίνου σε οικιστικά 
κέντρα

• Έντονη εποχικότητα (επτάμηνη τουριστική περίοδος), μεγάλος βαθμός εξάρτησης από διεθνείς tour operators με καθετοποιημένες 
δραστηριότητες και τουριστικό μοντέλο all-inclusive που οδηγεί σε τυποποίηση και ταύτιση του προορισμού με το Sun & Beach με 
περιορισμένο εμπλουτισμό/ διαφοροποίησή του προϊόντος με εναλλακτικά / θεματικά προϊόντα, καθώς και περιοχές / σημεία που 
χρήζουν αισθητικής αναβάθμισης 

Sun & Beach 

Yachting
• Νησιωτικός προορισμός με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (ήπιο κλίμα, παρατεταμένη 

ηλιοφάνεια, μελτέμια), εκτεταμένη ακτογραμμή (~1.000 χλμ.), μικρά νησιά σε κοντινή 
απόσταση για επίσκεψη / εξερεύνηση με σκάφος, σχετικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες 
(π.χ. ενοικίασης σκαφών  / υπηρεσιών / εξοπλισμού) - με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, η Κρήτη αποτελεί τη Ζώνη 
Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ) 5 στην οποία χωροθετούνται 8 μαρίνες με 1.973 θέσεις 
ελλιμενισμού και 6 αγκυροβόλια / καταφύγια τουριστικών σκαφών.
− Μαρίνα (τουριστικός λιμένας) Αγίου Νικολάου, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, με 255 

θέσεις ελλιμενισμού σε μόνιμες και πλωτές προβλήτες, 165 θέσεις διαχείμανσης, παροχή 
νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, φύλαξη σε 24ωρη βάση, σύστημα πυρόσβεσης, 
εγκαταστάσεις υγιεινής, υπηρεσίες ανεφοδιασμού καυσίμων, δωρεάν WiFi κ.α.

• Απαιτείται αναβάθμιση ορισμένων υποδομών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και καλύτερη 
διαχείριση των υφιστάμενων λιμενικών  υποδομών.

• Λόγω της μεγάλης ναυτικής απόστασης μεταξύ της Κρήτης και των νησιωτικών συμπλεγμάτων 
των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, ο προορισμός δύσκολα μπορεί να ενταχθεί σε 
δρομολόγια / εκδρομές island hopping στο Αιγαίο (αυτόνομος προορισμός με ενοικίαση 
ιστιοπλοϊκού στο νησί), οπότε το yachting μπορεί να αναπτυχθεί ως συμπληρωματικό για τον 
εμπλουτισμό του Sun & Beach και με κατεύθυνση προς τον τουρισμό υψηλής αξίας στην 
περιοχή του Αγίου Νικολάου / Ελούντας, όπου υπάρχει και σχετική υποδομή.

Κρουαζιέρα
• Υποδομές για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων στους Λιμένες Ηρακλείου, Σούδας-Χανιών και 

Ρεθύμνου σε εναρμόνιση με τον Κώδικα Ασφάλειας ISPS – ιδιαίτερα ανεπτυγμένες υποδομές 
στον Λιμένα Ηρακλείου με τον νέο σύγχρονα οργανωμένο Επιβατικό Σταθμό που παρέχει όλες 
τις προβλεπόμενες υπηρεσίες από τη νομοθεσία και δυνατότητα εξυπηρέτησης άνω των 
10.000 επιβατών και μέλη πληρώματος κάθε ημέρα, κατατεθειμένα master plan που 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία επιβατικών σταθμών για τις ανάγκες της κρουαζιέρας, ενώ στα 
Χανιά έχει δρομολογηθεί η κατασκευή νέου σύγχρονου επιβατικού σταθμού (κτιρίου 
συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ.) στην προβλήτα «Αδρίας» (ολοκλήρωση μέχρι τα τέλη του 
2021)

• Έντονη αναπτυξιακή δυναμική του προορισμού κατά την περίοδο 2014-2019 με σημαντική 
αύξηση στην κίνηση κρουαζιερόπλοιων κατά 39% (397 κλήσεις το 2019) και επιβατών κατά 84% 
(607.268 αφίξεις το 2019) που τον αναδεικνύουν σε ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς 
κρουαζιέρας της Ελλάδας

• Δυνατότητα ανάδειξης σε κόμβο περιφερειακού homeporting λόγω των υποδομών διεθνούς 
αεροπορικής συνδεσιμότητας και της δραστηριοποίησης tour operators στον προορισμό
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3) 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με το κύριο τουριστικό προϊόν Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός.

• Η Κρήτη αποτέλεσε τη γενέτειρα του πρώτου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του Μινωικού, που ήκμασε την περίοδο 3.000-1.450 π.Χ. κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του προορισμού, ενώ η ιστορική διαδρομή του νησιού, που 
αποτέλεσε σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών (Μινωίτες, Αχαιοί, Δωριείς, Ρωμαίοι, Άραβες, Ενετοί, Τούρκοι κ.α.), διατρέχει την Κλασσική, την Ελληνιστική, τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή εποχή (αραβική κατάκτηση το 824 μ.Χ. μέχρι και το 
961 μ.Χ.), την Ενετοκρατία, την Τουρκοκρατία (κρητικές επαναστάσεις) και τους Νεότερους Χρόνους (Μάχη της Κρήτης το 1941) – υφίσταται ανάγκη προβολής της Κρήτης ως χώρου, όπου υπάρχουν μνημεία και ανασκαφές όλων των 
περιόδων με ενδιαφέρον για τον σύγχρονο επισκέπτη, πέραν αυτών του Μινωικού Πολιτισμού, καθώς τα περισσότερα πολιτιστικά tour επισκέπτονται μόνο τα μινωικά ανάκτορα και ορισμένους μινωικούς οικισμούς.

• Λόγω της μακραίωνης και πολυπολιτισμικής ιστορίας του, ο προορισμός διαθέτει σημαντικό απόθεμα αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ορισμένα παγκόσμιας εμβέλειας:
− αρχαιολογικοί χώροι της Μινωικής και της αρχαίας Κρήτης με σημαντικότερους αυτούς της Κνωσού (949 χιλ. επισκέψεις το 2019) κοντά στο Ηράκλειο και της Φαιστού (122 χιλ. επισκέψεις το 2019) στην κεντρική Κρήτη, που αποτελούν 

τα ερείπια των σημαντικότερων μινωικών ανακτόρων και πόλεων, και του Σπήλαιου του Ψυχρού (173 χιλ. επισκέψεις το  2019) και λοιπά σημαντικά υπολείμματα του Μινωικού πολιτισμού και της αρχαίας Κρήτης όπως το 
Υστερομινωϊκό νεκροταφείο Αρμένων, η Ζάκρος, τα Μάλια, η Βασιλική στην Ιεράπετρα, η Κυδωνία στα Χανιά, οι αρχαίες πόλεις Γόρτυνα, Άπτερα, Ελεύθερνα, Λίσος, οι θολωτοί τάφοι του Μάλεμε, του Στυλού, της Φυλακής κ.α. 

− πλήθος φρουρίων και οχυρωματικών κατασκευών σε νευραλγικές τοποθεσίες μέσα στο νησί κυρίως από την περίοδο του Βυζαντίου, της Ενετοκρατίας και της Οθωμανικής κατάκτησης (Φρούριο Κουλέ στο λιμάνι του Ηρακλείου, 
Φρούριο Φραγκοκάστελλο, Φρούριο της Σούδας, του Φιρκά στο λιμάνι Χανίων, της Γραμβούσας κ.α.)

− η νησίδα Σπιναλόγκα, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή και λόγω του βιβλίου, «το Νησί», της Αγγλίδας συγγραφέως Victoria Hislop, στη βόρεια είσοδο του κόλπου της Ελούντας που αποτέλεσε οχυρό, τόπος εξορίας και απομόνωσης, 
εμπορικός οικισμός και τόπος απομόνωσης των λεπρών και είναι ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος της Κρήτης (410 χιλ. επισκέψεις το 2019), παραδοσιακοί οικισμοί (99 σε όλοι την Κρήτη) και ιστορικά κέντρα 
πόλεων με σημαντικό αρχιτεκτονικό κεφάλαιο, αρχιτεκτονικά μνημεία των Ενετών και των Οθωμανών και διατηρητέα κτίρια (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος κ.α.)

• Πλήθος μουσείων και λοιπών επισκέψιμων χώρων που αναδεικνύουν αρχαιολογικά ευρήματα (ιδιαίτερα σημαντικό το πρόσφατα ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, από τα μεγαλύτερα και αξιολογότερα στην Ελλάδα, 
Αρχαιολογικά Μουσεία σε Άγιο Νικόλαο, Ρέθυμνο, Χανιά κ.α.), την τέχνη και τον πολιτισμό (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης), το πολεμικό και αρχειακό υλικό (Δημοτικό Μουσείο της Μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης, Στρατιωτικό 
Μουσείο Ρεθύμνου στο Χρωμοναστήρι, νεοσύστατο ιστορικό Μουσείο Βοριζίων, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Θερίσου κ.α.), τις ιστορικές και καλλιτεχνικές προσωπικότητες της Κρήτης (σπίτι γέννησης του Ελευθέριου Βενιζέλου στις 
Μουρνιές Χανίων και οικία του στη Χαλέπα κ.α., μουσεία αφιερωμένα στο Νίκο Καζαντζάκη, τον Ιωάννη Κονδυλάκη κ.α.), καθώς και θεματικά μουσεία / επισκέψιμοι χώροι (φύση / επιστήμες: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Ενυδρείο 
Κρήτης στις Γούρνες, Μουσείο Κρητικών Βοτάνων, Μουσείο Αλιείας στο Κολυμβάρι, Γεωλογικό Μουσείο Ζαρού, Μουσείο Χημείας Χανίων, λοιπά μουσεία: Μουσείο Οχημάτων Εποχής στα Έξω Λακώνια, Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων, 
Μουσείο Μουσικών Οργάνων στο Χουδέτσι, Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στα Ζωνιανά κ.α.), πινακοθήκες, μουσεία και χώροι τέχνης (Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Ρέθυμνο κ.α.)

• Μουσεία λαογραφικού / εθνολογικού ενδιαφέροντος (Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής & Λαϊκού Πολιτισμού Κρήτης-Λυχνοστάτης, Εθνολογικό Μουσείο των Βώρων κ.α.), μοναδική άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τοπική κουλτούρα και 
λαογραφικό κεφάλαιο της Κρήτης που περιλαμβάνουν στοιχεία από τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και την καθημερινή ζωή των κατοίκων (αγροτική παράδοση, χορός, γαστρονομία, λαϊκές τέχνες και παραδοσιακά επαγγέλματα που 
διατηρούνται ακόμη – ξυλουργική, κεραμική, υφαντική, μαχαιροποιία, ξυλογλυπτική, μαρμαροτεχνία, αγγειοπλαστική κ.α., τοπικά πανηγύρια / εκδηλώσεις) με ιδιαίτερα σημαντική την κρητική διάλεκτο με αρχαιοελληνικά και αρχαϊκά 
στοιχεία και γλωσσικές επιρροές από τους Άραβες, τους Ενετούς και του Οθωμανούς, καθώς και την κρητική μουσική παράδοση με ρίζες από την αρχαιότητα, επιρροές από τη βυζαντινή μουσική και την παράδοση της ανατολικής 
Μεσογείου (κρητική λύρα, λάουτο, βιολί και παραδοσιακή οργανοποιία) 

• Σημαντικό θρησκευτικό κεφάλαιο με ~80 παλαιοχριστιανικές βασιλικές, ασκητική παράδοση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα (μονή Καθολικού στο Ακρωτήρι Χανίων, θρησκευτικές περιοχές στις χερσονήσους Γραμβούσας και Ροδωπού, 
ερημητήρια στα Αστερούσια και στο Μιραμπέλο), μοναστική παράδοση (μοναστήρια Χανίων που αποτελούν εξαιρετικά δείγματα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, Μονή Αρκαδίου στην ΠΕ Ρεθύμνου, αρχαία μοναστήρια στην ΠΕ Ηρακλείου, 
μονή Τοπλού και ο μεγαλύτερος αριθμός μοναστηριών στην Κρήτη στην επαρχία Μιραμπέλου της ΠΕ Λασιθίου), συγκεντρώσεις εκκλησιών με νωπογραφίες που απηχούν την εξέλιξη και της τάσεις της θρησκευτικής τέχνης από την
πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι και την Σχολή της Κρητικής Ζωγραφικής (περιοχές Άβδου, Μιραμπέλου, Επισκοπής Πεδιάδος και επαρχίες Σελίνου και Κισάμου), θρησκευτικά έθιμα (Πάσχα: πέρασμα προβάτων κάτω από τον επιτάφια κ.α.), 
καθώς και εκκλησιαστικές συλλογές στο Βυζαντινό Μουσείο Χανίων, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου κ.α.

• Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων κ.α.)
• Δυνατότητα αξιοποίησης του πλούσιου μυθολογικού (Σπήλαιο του Ψυχρού και Ιδαίο Άντρο - τόπος γέννησης και ανατροφής του Δία, μύθος της Ευρώπης, Θησέας και Μινώταυρος, Τάλως και αργοναύτες κ.α.), ιστορικού (ρωμαϊκό, 

βυζαντινό και χριστιανικό παρελθόν, Ενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Μάχη της Κρήτης, Ελευθέριος Βενιζέλος κ.α.) και καλλιτεχνικού πλαισίου (Νίκος Καζαντζάκης, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος κ.α.) του προορισμού για την δημιουργία 
αφήγησης και σχετικού περιεχομένου για την προβολή και προώθηση του προορισμού και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

• Ταύτιση του προορισμού με το Sun & Beach, περιορισμένη και μη οργανωμένη αξιοποίηση, προβολή και προώθηση δευτερευόντων αρχαιολογικών χώρων (και για τον εμπλουτισμό του Sun & Beach), ανάγκες επέκτασης ωραρίων και 
αναβάθμισης βασικών  / υποστηρικτικών υποδομών (χώροι υγιεινής και εστίασης, καθαριότητα κ.α.) και μη-εκθεσιακών χώρων / τμημάτων των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων – συνεργασία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την 
Περιφέρεια Κρήτης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2027 με αντικείμενο την Πολιτιστική διαδρομή στα Μινωικά Ανάκτορα, «ΜΙΝΩΑΣ»

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (4) 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα City Break και MICE.

• Αστικά κέντρα του Ηρακλείου, το τέταρτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό στην Ελλάδα, σημαντικός οικονομικός 
πόλος για την Κρήτη, και των Χανίων, με υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας και απευθείας 
συνδεσιμότητα με διεθνείς πρωτεύουσες / πόλεις κατά τους θερινούς μήνες (κυρίως), εύκρατο μεσογειακό 
κλίμα με ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια με σημαντικό αριθμό ημερών ηλιοφάνειας σε όλη τη 
διάρκεια του έτους, επαρκές και υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακό δυναμικό, υψηλή διαθεσιμότητα καταλυμάτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης, πλούσια αστική κουλτούρα, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, 
αίσθηση αρχοντιάς, ανεπτυγμένο εμπορικό κέντρο (διεθνείς αλυσίδες καταστημάτων), πλούτο πολιτιστικών 
πόρων, μνημείων, σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. μεγάλο και σύγχρονο θαλάσσιο ενυδρείο CRETΑquarium) εντός 
του αστικού ιστού, γραφικές συνοικίες με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, γαστρονομικός πλούτος της κρητικής 
κουζίνας, επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, έντονη νυχτερινή ζωή και λόγω του φοιτητικού στοιχείου

• H μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο, η εποχική λειτουργία ορισμένων 
επιχειρήσεων, η «μονοκαλλιέργεια» του τουριστικού προϊόντος Sun & Beach, η συγκέντρωση πολιτιστικών / 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη θερινή περίοδο και το μονοδιάσταστο αφήγημα για την πόλη του 
Ηρακλείου, που εστιάζει μόνο στο ιστορικό παρελθόν (κυρίως στην Κνωσό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο) και 
όχι στη σύγχρονη πόλη με τα σημεία ενδιαφέροντος, τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες και τις εμπειρίες, 
αποτελούν ζήτηματα για την ανάπτυξη του City Break και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ θέματα 
όπως η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό και η ελλιπής σήμανση πρέπει να αντιμετωπιστούν για την βελτίωση της 
τουριστικής εμπειρίας.

• Νησιωτικός προορισμός με διεθνή εμβέλεια και αναγνωρισιμότητα, πλεονεκτική γεωγραφική θέση στο 
σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, μοναδική ατμόσφαιρα που συνδυάζει την κρητική παράδοση με τον 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, ηλιόλουστο και θερμό κλίμα, καθώς και ιδιαίτερους τουριστικούς πόρους (π.χ. 
φυσικό τοπίο, γαστρονομία, πολιτιστικό, θρησκευτικό και λαογραφικό απόθεμα, ποικίλες επιλογές διασκέδασης 
και αναψυχής, επάρκεια υποδομών φιλοξενίας καλύμματα και ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλής ποιότητας) 
που μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών, ταξιδιών 
κινήτρων και εταιρικών εκδηλώσεων

• Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων κ.α.) που μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση 
επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Κρήτη

• Ασφαλής προορισμός με ανεπτυγμένες υποδομές αεροπορικής προσβασιμότητας και αεροπορικές συνδέσεις 
(ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο) με διεθνείς αγορές 

• Στην Κρήτη υπάρχουν τουλάχιστον 10 ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για 
συνέδρια κάτω των 500 ατόμων. Για μεγαλύτερα συνέδρια μέχρι 1.000 συνέδρων εντοπίζονται ~7 Συνεδριακά 
και Εκθεσιακά Κέντρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης που διαθέτει 
σημαντική συνεδριακή υποδομή (αίθουσα δυναμικότητας 1.000 ατόμων) και το νεότευκτο Πολιτιστικό και 
Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με πολυχώρους, ενώ σημαντικοί είναι και οι συνεδριακοί χώροι της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης και του ΜΑΙΧ. Ωστόσο, η δυτική πλευρά της Κρήτης στερείται συνεδριακού χώρου άνω των 
1.000 ατόμων, ενώ το νησί δεν έχει αποκτήσει ακόμη υποδομή αυτόνομου συνεδριακού χώρου που θα 
μπορούσε να προσελκύσει μεγάλα συνέδρια κατά την περίοδο Δεκεμβρίου-Μαρτίου, αν και το νέο Πολιτιστικό 
Κέντρο μπορεί να θέσει τις βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

• Σχετικά περιορισμένη τουριστική σεζόν (αρχές Απριλίου – τέλη Οκτωβρίου) και εποχική λειτουργία των 
περισσότερων επιχειρήσεων καταλύματος, εστίασης και αναψυχής που δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην 
ανάπτυξη του MICE, δεδομένης και της υψηλής δημοφιλίας της Κρήτης ως προορισμού αναψυχής κατά την 
τουριστική σεζόν, καθώς και περιορισμένη προβολή και προώθηση της Κρήτης ως προορισμού MICE

MICECity Break
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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

Sports & 
Activities

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 συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού
και του Τουρισμού Ευεξίας.

Αγροτουρισμός

• Πλήθος αξιόλογων αγροτικών κοινοτήτων είτε παραθαλάσσιων είτε ορεινών (Αρχάνες – πρότυπος 
αναπλασμένος παραδοσιακός οικισμός, με εξαιρετικά συντηρημένα και ανακαινισμένα σπίτια, λιθόστρωτα 
σοκάκια, υπογειοποιημένες ηλεκτρικές παροχές ρεύματος, και ελεύθερο Internet, χωριά του Αποκόρωνα, 
Βάμος, Γαβαλοχώρι, Χώρα Σφακιών, Ανώγεια, Ζάκρος, Ζίρος, Μακρύς, Νεάπολη, Κριτσά κ.α.), καθώς και 99 
παραδοσιακοί οικισμοί με πλούσια λαογραφική παράδοση, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αυθεντική 
ατμόσφαιρα σε σχετική εγγύτητα με φυσικούς πόρους (βουνά, δάση, θάλασσά κ.α.) που δίνουν τη δυνατότητα 
στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τις παραδόσεις, την γαστρονομία, τη λαϊκή τέχνη και τον αυθεντικό τρόπο 
ζωής των κατοίκων της Κρήτης και να συμμετάσχει σε υπαίθριες δραστηριότητες αγροτουριστικές 
οικοτουριστικές και ενεργούς αναψυχής

• Σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, πληθώρα τοπικών πρώτων υλών και παραγόμενων τοπικών 
προϊόντων που αποτελούν τη βάση της Κρητικής διατροφής, οινοπαραγωγική δραστηριότητα και τοπικές 
αγροτικές / κτηνοτροφικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί

• ~136 αγροτουριστικές μονάδες (45% στην ΠΕ Χανίων και 34% στην ΠΕ Ρεθύμνου) με ορισμένες από αυτές να 
διαθέτουν καλλιέργειες και φάρμες, όπου παράγονται προϊόντα βιολογικά δίνοντας τη δυνατότητα στους 
επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στην ετοιμασία του φαγητού, σε αγροτικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες (συλλογή ελιάς και παραγωγή ελαιολάδου, τρύγος, απόσταξη ρακής, παραγωγή μελιού, 
εκτροφή οικόσιτων ζώων κ.α.), να μάθουν τα μυστικά της παραδοσιακής κρητικής μαγειρικής, της παραδοσιακής 
βιολογικής καλλιέργειας κηπευτικών και να γευτούν παραδοσιακές συνταγές από τοπικά προϊόντα

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού με βασική εστίαση 
στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τις επισκέψιμες μονάδες, τους φυσικούς 
πόρους και τις αγροτικές κοινότητες / οικισμούς για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού 
Υπαίθρου

Οικοτουρισμός

• Φυσικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και είναι εξαιρετικά ορεινό (41% της συνολικής 
έκτασης της Κρήτης) με τρεις κύριες οροσειρές, την Ίδη (Ψηλορείτης, 2.456 μ.), τα Λευκά Όρη (2.454 μ.) και τη 
Δίκτη (Λασιθιώτικα Όρη, 2.148 μ.) που διασχίζουν το νησί κατά σειρά από τη δύση ως ανατολή, ενώ άλλα 
σημαντικά όρη είναι τα Αστερούσια, η νοτιότερη οροσειρά της Ελλάδας κ.α.

− Βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης αποτελούν τα πάνω από 400 φαράγγια που 
τέμνουν τους ορεινούς της όγκους, πολλά από τα οποία προσφέρονται για πεζοπορία και αποτελούν 
ιδιαίτερα εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς (ενδεικτικά ΠΕ Χανίων: το διασημότερο περιπατητικό 
φαράγγι της Ευρώπης, το Φαράγγι της Σαμαριάς, ΠΕ Ρεθύμνου: Κουρταλιώτικο Φαράγγι, μέσα από το οποίο 
περνάει ο Μεγάλος Ποταμός που καταλήγει στην λίμνη του Πρέβελη με το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
φοινικόδασος, ΠΕ Ηρακλείου: Φαράγγι Γαφάρη στον Ψηλορείτη που διασχίζει το δάσος του Ρουβά, ΠΕ 
Λασιθίου: Φαράγγι Σαρακίνας στο όρος Δίκτη κοντά στους Μύθους Ιεράπετρας), οι καταρράκτες, τα 
περισσότερα από  4.500 χαρτογραφημένα σπήλαια και σπηλαιοβάραθρα με ιστορικό / θρησκευτικό (χώροι 
λατρείας των Μινωιτών και χριστιανικές ασκητικές κοινότητες), γεωλογικό αλλά και οικολογικό ενδιαφέρον –
2 αναγνωρισμένα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, Σητείας και Ψηλορείτη.

• Εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα, με πάνω από 1.828 αυτόχθονα είδη φυτών (189 ενδημικά είδη και υποείδη) και 
πανίδα με ~1.000 ενδημικά είδη (κυρίως ασπόνδυλα), 10 είδη ερπετών, 350 είδη πουλιών (36 από τα 48 είδη 
αρπακτικών που υπάρχουν στην Ευρώπη) και 34 είδη χερσαίων θηλαστικών – τα πιο γνωστά και ιδιαίτερα ζώα 
του προορισμού αποτελούν ο Κρητικός αίγαγρος Capra Aegagrus Cretica (κρι κρι), σήμα κατατεθέν της Κρητικής 
πανίδας και υπό εξαφάνιση είδος που απαντάται στις νότιες παρυφές των Λευκών Όρεων και στα νησάκια 
Θοδώρου, Άγιοι Πάντες και Ντία, καθώς και ο αγριόγατος Κρήτης ένα είδος με πολύ μικρούς πληθυσμούς που 
μέχρι το 1997 θεωρούνταν ότι έχει εξαφανισθεί

• Σημαντικός αριθμός θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας: 1 Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς ανακηρυγμένος και 
ως «Διατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας» από την UNESCO το 1981, 1 αισθητικό δάσος 
(Φοινικόδασος Βάι, Λασιθίου), 53 περιοχές του δικτύου Natura 2000, 1 ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, 54 
καταφύγια άγριας ζωής και 5 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 

• Οικοτουριστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι υδροβιότοποι της Κρήτης που περιλαμβάνουν φυσικές λίμνες 
(Κουρνά Αποκορώνου με παρατηρητήριο πτηνών, Τερσανά Χανίων κ.α.) και τεχνητές λίμνες (Αγιά Χανίων, 
μεγάλα φράγματα Μπραμιανών, Αποσελέμη, Φανερωμένης, Ποταμών κ.α.), εκβολές ποταμών, αλυκές και έλη.

• Εκτεταμένο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών που διασχίζουν περιοχές με ιστορική, πολιτιστική 
και φυσιολατρική αξία και ενώνουν την Κίσσαμο με τη Ζάκρο διασχίζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους του 
νησιού, σηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ορεινής Πεζοπορίας και τμήμα του Ευρωπαϊκού 
μονοπατιού μεγάλων αποστάσεων Ε4.

Τουρισμός Ευεξίας

• Κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό σε ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες και παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών spa, θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπείας και άλλων θεραπειών αναζωογόνησης και 
περιποίησης, συνδυασμένες με μενού φαγητού / ποτών, σε αρμονία με το concept της ευεξίας και 4 
πιστοποιημένα κέντρα θαλασσοθεραπείας 
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Sports & Activities και του 
Γαστρονομικού Τουρισμού.

Sports & Activities

• Μοναδικό φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει υψηλούς ορεινούς όγκους, φαράγγια, σπήλαια, δασικές εκτάσεις 
με τη θάλασσα και επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής και 
Τουρισμού Περιπέτειας, καθώς και σχετικές εξειδικευμένες επιχειρήσεις, σωματεία, σύλλογοι και υποδομές
− Δραστηριότητες στη στεριά: ιππασία, ορειβασία / ορεινή πεζοπορία – 10 ορειβατικά καταφύγια, αναρρίχηση 

– 11 αναρριχητικά πεδία (2ος σημαντικότερος προορισμός της Ελλάδας μετά την Κάλυμνο), ποδηλασία  / 
ορεινή ποδηλασία – 49 ποδηλατικές διαδρομές διαφόρων επιπέδων, ανεμοπτερισμός – 13 βασικές πλαγιές, 
διάσχιση / κατάβαση φαραγγιών με ειδικό τεχνικό εξοπλισμό (canyoning) με ιδιαίτερα γνωστά το σχίσμα του 
Χα και το φαράγγι της Άρβης, bungee jumping στο φαράγγι της Αράδαινας (υψηλότερη γέφυρα της Ελλάδας 
και δεύτερη στην Ευρώπη με ύψος 138μ.), σχολές skydiving στο Τυμπάκι, εκτός δρόμου οδήγηση 

− Θαλάσσιες δραστηριότητες: windsurfing / kitesurfing στην ΠΕ Ρέθυμνου στις παραλίες Κουρεμένος, 
Αμμουδαρά, Τέντας, Ελούντας και στο Κάβο Σίδερο, στην ΠΕ Χανίων, στα Φαλάσαρνα, στο Κεδροδασος και 
στο Ελαφονήσι της Νότιας Κρήτης, στην ΠΕ Ηρακλείου στη Χερσόνησο, wave sailing στον βραχώδη όρμο του 
Παπαδιόκαμπου, οργανωμένα καταδυτικά κέντρα στη Βόρεια Κρήτη, κυρίως, και υποθαλάσσιος πλούτος 
π.χ. υποθαλάσσιο σπήλαιο των ελεφάντων, τμήματα βυθισμένων πόλεων, 7 ναυάγια στη λίστα με τα 91 
ναυάγια που πρόσφατα απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και Υπουργείο 
Εθνικής Αμύνης) για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής, λοιπά θαλάσσια αθλήματα 

• Δυνατότητα φιλοξενίας αθλητικών εκδηλώσεων λόγω των ιδανικών καιρικών συνθηκών, του φυσικού 
περιβάλλοντος, του υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακών υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων που 
μπορούν μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης να εξυπηρετήσουν τόσο τις 
προπονητικές ανάγκες αθλητών όσο και διεθνείς αγώνες 
− Παγκρήτιο Στάδιο – Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου: πολυδύναμο αθλητικό κέντρο χτισμένο για τις 

ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας 2004 με 2 γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών, 
στίβο οκτώ διαδρομών και βοηθητικό στίβο έξι διαδρομών, δημοτικό κλειστό γυμναστήριο, δημοτικό 
κλειστό κολυμβητήριο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα πάλης, πυγμαχίας, ξιφασκίας, χορού, άρσης 
βαρών, σκοποβολής, Τae Kwo Do και προσομοιωτή κωπηλασίας

• Ιδανικές κλιματικές συνθήκες και υποδομές για την άσκηση του αθλήματος του γκολφ σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και 2 σχετικές υποδομές – γήπεδο γκολφ, Crete Golf Club, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα γηπέδων 
Bob Hunt, 18-οπών, διεθνών προδιαγραφών πρωταθλημάτων (72 par), μήκους 5.850 μ., τύπου «ερήμου» με 
έμφαση στην αυτοφυή βλάστηση και στην δημιουργία εγκαταστάσεων φιλικών προς το περιβάλλον στη 
Χερσόνησο Ηρακλείου και γήπεδο 9 οπών, Porto Elounda Golf Club, κατάλληλο για εκμάθηση και αρχαρίους

• Διοργάνωση ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για (επαγγελματίες ή 
ερασιτέχνες) αθλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, όπως οι ορεινοί αγώνες δρόμου Psiloritis Race, 
ο Μαραθώνιος Σαμαριάς, ο δρόμος πόλης 5 & 10 χλμ. Run Greece Heraklion υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, ο 
Ποδηλατικός Γύρος της Κρήτης, αγώνες ορειβατικού σκι Pierra Creta, καθώς και ιστιοπλοϊκοί αγώνες

Γαστρονομικός Τουρισμός

• Μοναδική Κρητική Γαστρονομία και Διατροφή, παγκοσμίως γνωστή και αντικείμενο μελετών σχετικά με τις 
ευεργετικές επιδράσεις της στην υγεία, που βασίζεται κυρίως στα τρόφιμα από φυτικές πηγές (φρέσκα και 
αποξηραμένα φρούτα, όσπρια, λαχανικά, ενδημικά άγρια χόρτα και αρωματικά φυτά, μη επεξεργασμένα 
δημητριακά και ξηροί καρποί) και στο ελαιόλαδο, στην κατανάλωση γαλακτοκομικών σε χαμηλές / μέτριες 
ποσότητες καθημερινά, πουλερικών και ψαριών σε εβδομαδιαία βάση και κρέατος λίγες φορές το μήνα και 
αποτελεί συνέχεια της παράδοσης γεύσεων, αρωμάτων, υλικών και τεχνοτροπιών που έχει τις ρίζες της στη 
μινωική εποχή

• Πλούσια τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αναγνωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ 
(ελαιόλαδο - ΠΕ Ηρακλείου: Βιάννου, Πεζά, Αρχάνες, Μεσσαρά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό
Ηρακλείου, ΠΕ Ρεθύμνου: Βόρειος Μυλοπόταμος, ΠΕ Χανίων: Κολυμβάρι, Αποκόρωνας, ΠΕ Λασιθίου: Σητείας,
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης, πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων, θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης, 
τυροκομικά / γαλακτομικά – γραβιέρα και ξυνομυζήθρα σε όλες τις ΠΕ, πηχτόγαλο Χανίων, ξύγαλο Σητείας, 
πευκοθυμαρόμελο σε όλες τις ΠΕ) και ΠΓΕ (ελαιόλαδο Χανιά, ελαιόλαδο Κρίτσα, σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης και 
παξιμάδι και στις 4 ΠΕ) στην Ελλάδα, παραδοσιακά αλλαντικά (απάκι, καπνιστό χοιρινό, σύγκλινα, ξιδάτα 
λουκάνικα), πρώτες ύλες όπως βότανα, σαλιγκάρια και καλλιέργειες όπως το χαρούπι και η αλόη

• Εστιατόρια με διακρίσεις στον εθνικό θεσμό των Χρυσών Σκούφων (Χρυσός Σκούφος: Calypso, Dionysos, Top 
Notch: Yacht Club, J-Tree, La Bouillabaisse, Old, 12 Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας), μεγάλη ποικιλία τοπικών 
επιχειρήσεων σίτισης και διατροφής και σημεία πώλησης τοπικών / παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων 

• Ορισμένα επισκέψιμα αγροκτήματα / παραγωγικές μονάδες, γαστρονομικές εκδηλώσεις και γιορτές υπαίθρου 
και βιωματικές γαστρονομικές ξεναγήσεις / περιηγήσεις / διαδρομές που επιτρέπουν στον επισκέπτη να 
ανακαλύψει τις αυθεντικές γεύσεις, την τοπική γαστρονομία και την τοπική παραγωγή 

• Σημαντικοί οινοτουριστικοί πόροι, καθώς η Κρήτη αποτελεί το σημαντικότερο οινοπαραγωγικό νησί, 
συγκεντρώνοντας το 15% του ελληνικού αμπελώνα, διαθέτει οίνους ΠΟΠ (ΠΕ Ηρακλείου: Αρχανές, Πεζά, 
Χάνδακας-Candia, Malvasia Χάνδακας-Candia, Δάφνες, Σητεία, Malvasia Σητεία) και ΠΓΕ (Ηράκλειο, Χανιά, 
Ρέθυμνο, Λασίθι, Κίσσαμος, Ρέθυμνο, Κρήτη), καθώς και επισκέψιμα οινοποιεία 

• Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με βασικό σκοπό την προβολή, προώθηση και ανάδειξη των 
προϊόντων του προορισμού, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την άμεση διασύνδεσή του με τον 
τουρισμό και την εστίαση, καθώς και την δημιουργία κοινής ταυτότητας της Κρήτης ως γαστρονομικού 
προορισμού μέσα από την κατοχύρωση σημάτων πιστοποίησης για τα παραδοσιακά προϊόντα, τις επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης, τα σημεία πώλησης προϊόντων και τα επισκέψιμα οινοποιεία και την λειτουργία του Κέντρου 
Κρητικής Γαστρονομίας στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου που διαθέτει χώρο προβολής προϊόντων και σημείο 
ενημέρωσης επισκεπτών και παρέχει εμπειρίες γευσιγνωσίας και γαστρονομικές επιδείξεις
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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

• Sports & Activities (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

Sports & Activities

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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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Αναβάθμιση αερολιμένων και βελτίωση 
αεροπορικής συνδεσιμότητας του Προορισμού

• 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

• Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, Ηρακλείου απαιτείται ολοκληρωτική ανακαίνιση του υφιστάμενου αεροδρομίου 
του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα εξυπηρέτησης επιβατών του δεύτερου σε αφίξεις αερολιμένα της χώρας και 
να βελτιωθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες

• Προώθηση / προβολή της αναβαθμισμένης εικόνας του Αεροδρομίου Χανίων και ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας του μέσω αεροπορικών 
εταιρειών χαμηλού κόστους (π.χ. την άνοιξη 2021 η Ryanair ανακοίνωσε ότι επανιδρύει τη βάση της στα Χανιά καθώς στο αεροδρόμιο «Ι. 
Δασκαλογιάννης» θα σταθμεύει μόνιμα ένα αεροσκάφος, προσθέτοντας 15 νέα δρομολόγια και αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 38, με 90 
πτήσεις εβδομαδιαίως και 30 νέες θέσεις εργασίας)

• 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

• Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του νησιού κατά τη χειμερινή περίοδο μέσω εταιρειών χαμηλού κόστους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
άλλων τουριστικών προϊόντων (π.χ. MICE, City Break, αθλητικός, πολιτιστικός-π.χ. πολιτιστικές εκδηλώσεις εκτός τουριστικής περιόδου) και στην 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με απώτερο στόχο η Κρήτη να εξελιχθεί σε ολόχρονο προορισμό

• Προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή για το αεροδρόμιο της Σητείας –παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον καθώς κατατάσσεται στην Τρίτη ομάδα 
αεροδρομίων με επιβατική κίνηση κάτω των 30.000 επιβάτων ετησίως-, στο πλαίσιο παραχώρησης της διαχείρισης 23 περιφερειακών αεροδρομίων

• Ανάπτυξη/επέκταση δικτύου ελικοδρομίων σε Κρήτη και Γαύδο

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας

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

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

• Αναβάθμιση του ρόλου του λιμένα Ρεθύμνου, προώθηση ακτοπλοϊκής σύνδεσής του με τον Πειραιά μέσω Κυκλάδων (Μήλο/Σαντορίνη), ιδίως κατά τη 
θερινή περίοδο, και προώθηση μελετών για την κατασκευή/βελτίωση/συντήρηση υποδομών του λιμένα (π.χ. ανάδειξης και αξιοποίησης του κτιρίου 
Τελωνείου στο ενετικό λιμάνι Ρεθύμνου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, βιοκλιματικής ανάπλασης περιοχής Κιουλούμπαση εντός της χερσαίας 
ζώνης λιμένος Ρεθύμνου, αποκατάστασης αιγυπτιακού φάρου του ενετικού λιμένα, εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου, χωροθέτησης 
λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων)

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

• Προώθηση και υλοποίηση μελετών και έργων βελτίωσης σε άλλους λιμένες του προορισμού όπως Γαύδου, Σφακίων, Παλαιόχωρας, Αγίου Νικολάου, 
Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Αγίας Γαλήνης, Σητείας
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών
(συνέχεια)

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας
(συνέχεια)

• Προώθηση μελέτης και συγκροτημένου Master plan σε σχέση με τους λιμένες της Κρήτης ανά ΠΕ, περιλαμβάνοντας 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

• Εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, βελτιστοποίηση 
λειτουργιών και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση λιμενικών λειτουργιών)

• 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)

• Επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των μελετών χωροθέτησης, καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής των αναγκαίων έργων για την άμεση και 
βιώσιμη και αποτελεσματική αξιοποίηση της μαρίνας Μαλλίων, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία των ακτών

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

• Αναβάθμιση Μαρίνας Αγίου Νικολάου με βελτίωση λιμενικών υποδομών, υπηρεσιών και περιβάλλοντος χώρου
• Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και 
μαρίνων, την απομακρυσμένη διαχείριση των υποδομών ελλιμενισμού από τους φορείς διαχείρισης των μαρίνων και την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση 
των πελατών όσον αφορά την κράτηση και πληρωμή θέσεων ελλιμενισμού, την παροχή / προμήθεια νερού / ηλεκτρισμού και τον ανεφοδιασμό σκαφών 
μέσω φορητών συσκευών και λοιπών τεχνολογιών, την ελεύθερη και υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.α.

• Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και Μαρίνων στην διαχείριση επιβατών και την απρόσκοπτη (seamless) και 
χωρίς επαφή (contactless) εξυπηρέτηση τους

1.1.3. Βελτίωση του οδικού δικτύου και της 
συνδεσιμότητας του προορισμού

• Απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών και της φάσης ωρίμανσης αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με 
ανισόπεδους κόμβους σε όλο το μήκος του, έργο που θα αναμορφώσει τις προοπτικές με στόχο την σύντομη έναρξη υλοποίησης του έργου

• Υλοποίηση της σύνδεσης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου με τον ΒΟΑΚ στην περιοχή Χερσονήσου και τον ΝΟΑΚ μέσω της οδού
Αρκαλοχωρίου-Βιάννου μέσω νέων συνδετήριων οδικών αξόνων και κόμβων που συνάδουν με την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ 

• Αναβάθμιση του ΝΟΑΚ περιλαμβάνοντας τα τμήματα Ρέθυμνο-Αρμένοι-Αγία Γαλήνη, Τυμπάκι-Ιεράπετρα και των Κάθετων Αξόνων Ηράκλειο – Άγιοι 
Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα. Εξέταση των προοπτικών ενσωμάτωσης στον ΝΟΑΚ του τμήματος από τα Σφακιά και το Φραγκοκάστελλο μέχρι το 
Τυμπάκι, συνδεόμενο με τον οδικό άξονα που συνδέει το Ρέθυμνο με το Τυμπάκι, και ενεργοποίηση της ΠΕ Ρεθύμνου και των Δήμων Σφακίων, Φαιστού 
και Γόρτυνας

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας, σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και καταγραφή επικίνδυνων σημείων του υπάρχοντος πρωτεύοντος οδικού δικτύου
• Βελτίωση και αναβάθμιση των κάθετων οδικών αξόνων που συνδέουν τον ΒΟΑΚ με την ενδοχώρα και τη Νότια Κρήτη, του δευτερεύοντος οδικού 

δικτύου καθώς και του ορεινού οδικού δικτύου του νησιού, βελτιώνοντας την περιφερειακή και χωρική προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα
• Σύνδεση κύριων αεροδρομίων και λιμένων της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά) με τον ΒΟΑΚ και βελτίωση οδικής πρόσβασης με τα αστικά κέντρα που 

εξυπηρετούν
• Υλοποίηση του έργου παράκαμψης του παραδοσιακού οικισμού της Πλάκας μέσω νέας χάραξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η νέα χάραξη θα βρίσκεται 

σε ικανή απόσταση από τις παραλιακές ζώνες της περιοχής και δεν θα διέρχεται από παραλιακές ζώνες και εκτάσεις
• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 

την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών
(συνέχεια)

1.1.4. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας 
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με 
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με 
κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους 
εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.

1.1.5. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και 
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

• 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 τουριστικού ενδιαφέροντος

• Βελτιστοποίηση (και με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων) της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ τοποθεσιών 
τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδίως κατά την περίοδο αιχμής

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, επέκταση/εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, 
της υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών 

• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου της Κρήτης (κυρίως σε Λιμένα Σούδας και Αεροδρόμιο Ηρακλείου 
«Ν. Καζαντζάκης») καθώς και χωροθέτηση δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών (όπως π.χ. έγινε στα αεροδρόμια Κω 
και Ρόδου από την Fraport). Ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρατηρείται αυξημένη συμφόρηση κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής

1.1.6. Ενίσχυση υποδομών υγείας • Αναβάθμιση και ενίσχυση του υλικοτεχνικού, ιατροτεχνολογικού και βιοϊατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και των κυριότερων Κέντρων Υγείας της 
Κρήτης που θα υποστηρίξουν και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο νησί, καλύπτοντας τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά 
και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

• Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (διασώστες, ασθενοφόρα, και μονάδες έγκαιρης επέμβασης-μηχανές)

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Προώθηση μελετών και υλοποίηση έργων που βασίζονται σε μία πολύπλευρη στρατηγική για τη διασφάλιση της υδροδότησης της Κρήτης (αξιοποίηση 
φραγμάτων, υπόγειων υδάτων, προώθηση έργων αφαλάτωσης στα ξενοδοχεία για παράδειγμα μέσω ΜΠΕ που θα περιλαμβάνουν έργα αφαλάτωσης 
για την αδειοδότηση των νέων ξενοδοχειακών μονάδων κτλ.), καθώς οι πολύ αυξημένες ανάγκες κατά την θερινή περίοδο ασκούν σημαντικές πιέσεις 
στα υδατικά αποθέματα του νησιού

• Προώθηση μελετών και υλοποίησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (π.χ. έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Ταυρωνίτη) και στις τέσσερις ΠΕ 
της Περιφέρειας

• Ενίσχυση με μέσα αντιπυρικής προστασίας, αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, 
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος 
τουριστικής προβολής και προώθησης

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κρήτη», νεώ προτείνεται η 
δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, με δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη του 
προορισμού και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού 
υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

• Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του brand «Κρήτη» προωθώντας την ποικιλομορφία και το πλήθος επιλογών 
που προσφέρει ο προορισμός, που θα περιλαμβάνει δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, συνέργειες με τον ΕΟΤ και την Marketing Greece, 
το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια και θα έχει ως στόχο τη ανάδειξη νέων πόλων τουριστικής ανάπτυξης, ιδίως στην ενδοχώρα του νησιού και 
στη Νότια Κρήτη

• Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους 
τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε βασικές αγορές, αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ 
ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό

• Καλύτερη στόχευση (αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence) της διαφημιστικής προβολής του brand «Κρήτη» και καλλιέργεια branding
πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του προορισμού (π.χ. ανθρώπινος παράγοντας και φιλοξενία, τοπικά προϊόντα και γαστρονομία, 
τοπία και παραλίες μοναδικού φυσικού κάλους, πλήρες πακέτο επιλογών σε τουριστικές δραστηριότητες που συνδυαστικά μπορούν να προσφέρουν 
μοναδικές και εξειδικευμένες εμπειρίες, περιβαλλοντικοί πόροι και πλήθος οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής, 
πλούσιο πολιτιστικό/ιστορικό απόθεμα και πολιτιστική δραστηριότητα κτλ.) και των επιμέρους τουριστικών πόλων του

• Συμμετοχή μαζί με τοπικά τουριστικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market Λονδίνου, ITB 
Βερολίνου) και εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις σχετικά π.χ. με ταξίδια πολυτελείας, γαστρονομία στις οποίες θα αποστέλλονται στελέχη του 
τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με εφαρμογή εύρους εργαλείων, όπως η δυναμική τιμολογιακή πολιτική από ιδιωτικές επιχειρήσεις τουρισμού 
και δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται τουριστικά αξιοθέατα, η επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων εκτός της περιόδου αιχμής, η λειτουργία 
περισσότερων επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

• Υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες με 
έρευνα για πιθανές αγορές στόχους και στόχευση σε αεροπορικές εταιρείες που έχουν εισάγει νέους προορισμούς στα δρομολόγια τους

• Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στον προορισμό, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων 
του προορισμού

• Οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του νεοϊδρυθέντος (Φθινόπωρο 2019) Film Office για την προώθηση της Κρήτης ως κινηματογραφικού προορισμού 
και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

• Προβολή και αξιοποίηση των ισχυρών στοιχείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη (πολύ καλό επίπεδο υγειονομικής 
κάλυψης, πλήθος διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση ή αγορά, καλή αεροπορική πρόσβαση, σημαντικά αστικά κέντρα αλλά και απομονωμένοι 
προορισμοί ενσωματωμένοι στο φυσικό περιβάλλον προσφέροντας ιδιωτικότητα χωρίς να αισθάνεται κάποιος αποκομμένος, πολύ καλό επίπεδο 
εστίασης, εμπορικές αγορές και εμπορικά κέντρα, εγγύτητα σε παράκτιο μέτωπο και σε πλήθος δραστηριοτήτων πολιτιστικού, οικοτουριστικού, 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος) ως προς τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων τουρισμού (silver economy, digital nomads) για την προσέλκυσή τους

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.2. Εμπλουτισμός και σύνδεση των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για τον εμπλουτισμό της τουριστικής πρότασης του προορισμού με στόχο την καταπολέμηση της 
εποχικότητας - ως υποστηρικτικά προϊόντα του κυριάρχου συνδυασμού Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός μπορούν να 
τονιστούν πρωτίστως η γαστρονομία και ο οινοτουρισμός σε συνδυασμό με την αγροδιατροφή, αλλά και επιλογές που προσφέρει ο προορισμός ως 
προς τον τουρισμό υπαίθρου (φυσιολατρικό/οικοτουρισμό/αγροτουρισμό, αθλητικό, υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς 
αναψυχής), τον MICE και τον Τουρισμό πόλεων/σαββατοκύριακου (City Break)- προαγωγή αυτών των στοιχείων μέσω ανάπτυξης θεματικών 
τουριστικών προϊόντων που θα συνδέουν κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα στην πώληση (π.χ. ξενοδοχείο + δραστηριότητα) και 
προσφορών χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months) 

• Σύνδεση των δημοφιλών τουριστικών προορισμών στο Βορρά με προορισμούς στην ενδοχώρα και συναφείς εξειδικευμένες δραστηριότητες (π.χ. Χανιά-
Θέρισος: φαράγγι, ιστορία και πολιτιστικός τουρισμός, γνήσια κρητική κουζίνα και Παραδοσιακά Χωριά στα Λευκά όρη: εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού / Ρέθυμνο-παραδοσιακά χωριά Ψηλορείτη: οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, γνήσια κρητική κουζίνα   / Ηράκλειο-Ζαρός: 
αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, γνήσια κρητική κουζίνα/ Άγιος Νικόλας-Οροπέδιο Λασιθίου: αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός 
και ιστορία, γνήσια κρητική κουζίνα), συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στη διάχυση της τουριστικής κίνησης και στην 
αποσυμφόρηση του βόρειου μετώπου του οποίου οι υποδομές -τουριστικές και λοιπές- δοκιμάζονται από την υπερσυγκέντρωση της τουριστικής 
δραστηριότητας

• Χάραξη στρατηγικής εμπλουτισμού του ανεπτυγμένου προϊόντος Sun & Beach, μέσα από την ανάδειξη των μοναδικών πολιτιστικών και θρησκευτικών 
εμπειριών του προορισμού

• Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του προορισμού για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού οικολογικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα, όπως:

− Ανάπτυξη/προώθηση θαλάσσιων διαδρομών καταδυτικού τουρισμού και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων

− Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό 
με τη διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και την προβολή τους σε συνδυασμό με το μη μαζικό Sun and Beach προϊόν που συναντάται στη Νότια Κρήτη

• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός

• Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B

• Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων φορέων, αθλητικών φορέων, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων, για την προσέλκυση 
και την άρτια και επαγγελματική διοργάνωση των υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής και αθλητικού διαγωνισμού διεθνούς εμβέλειας  

• Αξιοποίηση του τοπικού διατροφικού πλούτου, της αρχιτεκτονικής και της φιλοξενίας για την ανάπτυξη μιας αυθεντικής βιωματικής εμπειρίας που έχει 
στο επίκεντρό της την γαστρονομία και συνδυάζει σε μία διαδρομή τον πολιτισμό, την τοπική αρχιτεκτονική και τη λαϊκή παράδοση (κατά τα πρότυπα 
του Tinos Food Paths)

• Αναβάθμιση της τοπικής ταυτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή, αυτοτελής 
προώθηση μέσω του τουριστικού κυκλώματος)

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπειριών με στόχο εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς εκτός της κύριας περιόδου (MICE, Τουρισμός Ευεξίας, Τρίτη 
Ηλικία - Silver Economy, Sports & Activities)

• Πιλοτική εκστρατεία για παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας πακέτων για επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου

• Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών και αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος

• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων για επιβάτες με ολοκληρωμένους κόμβους μεταφορών που θα βελτιώσουν την κινητικότητα και θα 
αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών

• Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης/αναβάθμισης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών 
προδιαγραφών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές του προορισμού, απόσυρσης απαξιωμένων μονάδων ή / και επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού 
αποθέματος με τη μετατροπή τους σε τουριστικά καταλύματα υψηλής κατηγοριοποίησης (boutique hotels) και καινοτόμων υπηρεσιών, ανάπτυξης 
«πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων σε αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

• Λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων εστίασης  και αναψυχής κατά τη διάρκεια των shoulder months με παράλληλη αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών τους την περίοδο εκτός σεζόν κοντά σε αστικά κέντρα και σε σημεία πολιτιστικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις

• Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και 
πιστοποίησης ποιότητας, διεθνούς εμβέλειας, εθνικής, περιφερειακής ή θεματικής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών

• Ανάδειξη των μικρών οικογενειακών ξενοδοχειακών μονάδων που προφέρουν μια διαφορετική διάσταση στη φιλοξενία και μπορούν να αποτελέσουν 
τους βασικούς πρωταγωνιστές στη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών

• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η 
σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση

• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία 
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

• Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.)

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
(ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες)

• Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί 
πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, οινοποιοί κτλ.) για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

• Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας των δρώντων και των ενδιαφερόμενων φορέων του προορισμού με τους αντίστοιχους του προορισμού των
Κυκλάδων
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1. Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής 
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες 
και επιχειρήσεις

• 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 (π.χ. 
τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη - ενδεικτικά, θα 
συγκεντρώνει πληροφορίες όπως:

− Συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19 και με συνδεόμενα με αυτή και τον τομέα του τουρισμού 
πληροφορίες (καθεστώς ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη, νοσοκομεία αναφοράς, υγειονομικές υπηρεσίες, άλλες χρήσιμες τουριστικές
πληροφορίες πρώτης ανάγκης)

− Δεδομένα για την παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και τα παιδιά κ.α.)

− Ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν 

− Άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ και 
άτομα μειωμένης κινητικότητας, αποστάσεις ταξιδιών, προγνώσεις καιρού και διαθέσιμες επιλογές δραστηριοτήτων για τους τουρίστες κτλ.)

• Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / 
τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας

• Digital info points στις πύλες εισόδου του προορισμού (αεροδρόμια και λιμάνια) και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών με αναλυτικές 
πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του προορισμού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης 
ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων (αθλητικών, πολιτιστικών κ.α.) σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν 
δρομολόγια στον προορισμό καθώς και πτήσεων charter ξένων tour operators

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις
τουριστικές επιχειρήσεις

• Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και ψηφιακών εργαλείων «έξυπνων εφαρμογών» στις 
λειτουργικές δραστηριότητές τους, τη βελτίωση της οργάνωσής τους και την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών που άπτονται της οικονομικής 
αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και της εφαρμογής / προώθησης / τήρησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
περιβαλλοντικής αειφορίας, καλλιεργώντας μία επιχειρηματική κουλτούρα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική βιωσιμότητα του προορισμού

• Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel)

• Αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence για καλύτερη στόχευση σε αγορές και πρόβλεψη της ζήτησης, για την κάλυψη των αναγκών των 
τουριστών, για ενίσχυση της αποδοτικότητας ενεργειών προώθησης και προβολής και για βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης

• Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη 
αλλά και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στον προορισμό

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

1.3.3. Ανάδειξη της Κρήτης σε «έξυπνο» προορισμό • Ολοκλήρωση / ανάπτυξη και λειτουργία ευρυζωνικών υποδομών υπέρ-υψηλής ταχύτητας 

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (παρακάτω ορισμένες δράσεις προς εξέταση), ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους βασικούς 
τουριστικούς πόλους του νησιού όπου παρατηρούνται προκλήσεις σχετιζόμενες με τις αυξανόμενες τουριστικές ροές στο νησί 

− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, 
έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις, καταγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ με τεχνικά μέσα και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες 
για να μπορέσει να αποδώσει η ηλεκτροκίνηση) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), 
ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών

− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

− Πρόγραμμα πιστοποίησης «έξυπνων προορισμών» (Smart Tourism Destination) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού

− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη του προορισμού

• Υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε όλους τους τομείς μεταφορών όπως προδιαγράφονται και από 
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2019):

− «Συστήματα Πληροφόρησης τελικού χρήστη (π.χ. εκτενής πληροφόρηση και οδηγίες διαδρομών μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών
μηνυμάτων (VMS), ραδιοφωνική πληροφόρηση εντός οχήματος (RDS-TMC, TPEG, IP RADIO, κ.ά.), εφαρμογές για «έξυπνα» κινητά, ψηφιακοί χάρτες 
οδικών δικτύων, πληροφόρηση ΜΜΜ-έξυπνες στάσεις, θέσεις στάθμευσης-μετεπιβίβασης (park & ride, ασφαλείς χώροι στάθμευσης για φορτηγά, 
κ.ά.), πληροφόρηση για χρονοαποστάσεις και αναμενόμενες καθυστερήσεις, μετεωρολογικές πληροφορίες προσαρμοσμένες για οδικά δίκτυα κ.α.)

− Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης (π.χ. αυτοματοποιημένη εφαρμογή κυκλοφοριακών σεναρίων,  διαχείριση οδικών συμβάντων & έκτακτων 
περιστατικών, προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές, διαχείριση/ παροχή προτεραιότητας σε ΜΜΜ, διαχείριση θέσεων στάθμευσης, εργασιών 
κατασκευής/ συντήρησης οδού, εμπορευμάτων/ στόλου οχημάτων κ.α.)

− Έξυπνα Συστήματα Τεχνολογίας & Καινοτομίας (π.χ. υπηρεσίες κράτησης θέσης στάθμευσης, ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής παραβάσεων 
ΚΟΚ (ορίου ταχύτητας κόκκινου σηματοδότη, κ.ά.), συνεργατικά συστήματα (C-ITS) (V2V, V2I, I2I που επιτρέπουν τη λειτουργία συνδεδεμένων και 
αυτόνομων οχημάτων), πρότυπα μετάδοσης πληροφοριών (DATEX Ι, ΙΙ, RDSTMC, TPEG), πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών οδικών και διατροπικών 
μεταφορών κ.α.)»
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού αστικού περιβάλλοντος του 
προορισμού

• Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των αστικών κέντρων και των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης 
πεζοδρόμων και ζωνών πρασίνου, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας 
ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε 
αναδυόμενους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος)

• 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 (π.χ. πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου, στη 
χωρία του οποίου εντοπίζεται και το εξαιρετικού επιπέδου Cretaquarium του ΕΛΚΕΘΕ, ανάπλαση της περιοχής που καταλαμβάνει σήμερα το 
αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης, όταν θα γίνει η μεταφορά στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου)

• Προώθηση κατασκευής νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης καθώς και υλοποίησης έργων αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης επιστρατεύοντας 
τις έξυπνες εφαρμογές με τηλεμετρία και τηλε-έλεγχο διαρροών που θα ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υδάτινους πόρους του νησιού και θα 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση τους

• Υλοποίηση στοχευμένων έργων για την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση ελλειμμάτων σε δίκτυα και ΕΕΛ, ιδιαίτερα σε σημαντικές παράκτιες 
τουριστικές περιοχές (Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία κτλ.) καθώς και σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες

• Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην 
Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, 
με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην
Χερσόνησο. Σταδιακός περιορισμός εγκαταστάσεων Υγειονομικής Ταφής, ως ξεπερασμένων στη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων σε νησιωτικούς 
χώρους που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον –ρύπανση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος-, στο οικιστικό περιβάλλον, στην αισθητική 
του τοπίου και στους χρήστες του έργου, προς όφελος των εγκαταστάσεων που είναι σύμφωνες με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας (Μονάδες 
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων)

• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και επένδυση σε οπτικές ίνες στα αστικά κέντρα και στους πόλους 

τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού
1.4.2. Βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του 

προορισμού και προώθηση δράσεων 
αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης 
ενέργειας

• Ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης με το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Η σύνδεση με την Πελοπόννησο ολοκληρώνεται 
στο τέλος της Άνοιξης του 2021 καλύπτοντας το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού ενώ παράλληλα προωθείται η σύνδεσης με την Αττική, η 
οποία είναι μεγαλύτερου δυναμικού. Η ολοκλήρωση αυτών των έργων θα αναμορφώσει το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης δομικά, επιχειρησιακά και 
λειτουργικά με πλήθος ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και τον τομέα του τουρισμού (περιορισμός εξάρτησης από το πετρέλαιο, μείωση εκπομπών 
CO2, βελτίωση ενεργειακής ασφάλειας και αξιοπιστίας τροφοδότησης, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωση κόστους παραγωγής και 
επιβάρυνσης καταναλωτών) και επεκτείνοντας τις δυνατότητες κάλυψης των ολοένα και αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του νησιού

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
• Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 
• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους του προορισμού και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ των προορισμών
• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του προορισμού
• 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

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία
(συνέχεια)

1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της 
εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ιδίως τέσσερα σημαντικά αστικά κέντρα της Βόρειας Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος 
Νικόλαος), 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

• Εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών των αστικών κέντρων που περιλαμβάνονται στον προορισμό. Εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό 
σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής,

• Αναβάθμιση του περιεχόμενου της πληροφορίας προς τους επιβάτες. Το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό οφείλει να περιλαμβάνει 
επικαιροποιημένους πίνακες δρομολογίων, δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες.

• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών minibuses) και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου 
οχημάτων σε Δήμους που αποτελούν τουριστικούς πόλους (π.χ. Δ.Χερσονήσου) και η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει χωρική υπερσυγκέντρωση

• Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτών στους τουριστικούς πόλους του προορισμού
• Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου και εναλλακτικών μικρομέσων αστικής μετακίνησης εντός των αστικών ιστών και τη χάραξη νέων 

ποδηλατοδρόμων. Μελέτη για τη χάραξη ποδηλατοδρόμων παράλληλα με το τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει κοντινούς προορισμούς, τη 
διαμόρφωση δικτύου νέων και υφιστάμενων ποδηλατόδρομων, και τέλος την αναβάθμιση / συντήρηση υπαρχόντων

• Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε σημεία υψηλής τουριστικής 
κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

1.4.4. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστικών πόλων του προορισμού που παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες και προφίλ μεταξύ 
Βόρειας και Νότιας Κρήτης και τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζουν

• Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος της Κρήτης που ενισχύει την αντιληπτική 
εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύει τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού 
προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως 
στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

• Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στο νησί ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης  φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων από την κλιματική 
αλλαγή όπως π.χ. η διάβρωση των ακτών, υπερχείλιση ρεμάτων κ.α.

• Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, που εντοπίζονται σχεδόν στο σύνολο του παραλιακού 
μετώπου της Κρήτης, με εξαίρεση τον Κόλπο Μιραμπέλου. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων προστασίας και ανάπλασης ακτών, 
μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

1.4.5. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας 
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών 
πόλων του προορισμού και ενίσχυση των 
δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και 
ελέγχου των τουριστικών ροών

• Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο 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 υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και του φυσικού περιβάλλοντος και στην παραβίαση του αιγιαλού (π.χ. Αγία Πελαγία)

• Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα
• Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης 

σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των 
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας. Στις υπόλοιπες δευτερεύουσες περιοχές προστασίας να γίνει διαβαθμισμένη 
ανάπτυξη και διαχείριση ώστε να αξιοποιηθούν με τρόπο που θα διασφαλίζει την διατήρηση των χαρακτηριστικών τους και την χρηματοδότηση του 
βαθμού προστασίας τους.

• Προώθηση επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς (π.χ. Μπάλος) και πόλους πολιτιστικού και τουριστικού 
ενδιαφέροντος, και μέσω αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών

• Προσεκτική χωροθέτηση και αυστηρή αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους σημείων συγκέντρωσης ΑΠΕ του προορισμού ως προς τη 
δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων ανεμογεννητριών (αλλά και τις πρόνοιες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης τους μετά το πέρας του βίου 
τους) και άλλων τέτοιων μέσων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

• Ανάπτυξη υποδομών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με μακροχρόνια πρόβλεψη στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή 
(πλημμύρες, ακραίες θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις και ανομβρία)

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς τη βιώσιμη γεωργία  και τη διαχείριση γεωργικών αποβλήτων μέσω χρήσης ΑΠΕ
• Προστασία των περιοχών ΝATURA 2000  και άλλων σημείων αυξημένης περιβαλλοντικής σημασίας από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Προώθηση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του 
τουριστικού τομέα 

• Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων επιχειρήσεων ώστε να καλλιεργηθεί εξωστρεφής πολιτική και να καταρτιστεί σχέδιο που θα 
προσελκύσει διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που αναζητούν νέους προορισμούς

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

• Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος

• Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

1.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη μέσω ενίσχυσης της ΑΣΤΕΚ με σύγχρονα προγράμματα και μεθόδους 
εκπαίδευσης καθώς, με αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες 
συνέργειες για την απόκτηση/διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις 
στον τουρισμό και τις ανάγκες της αγοράς

• Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και σύνδεση τους 
με την αγορά μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις 

• Πιστοποίηση πακέτων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, τη 
γνώση ξένων (και μη ευρωπαϊκών) γλωσσών, σύγχρονες τεχνικές management, εργαλεία σε εξειδικευμένα προϊόντα (π.χ. Luxury tourism, αξιοποίησης 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάπτυξη θεματικών/πολιτιστικών/οικοτουριστικών/γαστροπνομικών διαδρομών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
υπαίθρου και θαλάσσιων δραστηριοτήτων) και γενικότερα την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά των αγορών-
στόχων

• Προώθηση πιστοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας (π.χ. συνοδοί υπαίθριων/θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 
επαγγελματίες της φιλοξενίας και της εστίασης, επαγγελματίες στις ξενοδοχειακές/ακτοπλοϊκές κρατήσεις κτλ.)

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του νησιού και 
της αειφόρου διαχείρισης των επιπτώσεων του υπερτουρισμού (sustainability management) 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές αντίστοιχου βεληνεκούς 

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους 
θερινούς μήνες

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

• Στόχευση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών των δημόσιων φορέων τουρισμού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης, συντήρησης 
και ανανέωσης των ψηφιακών εργαλείων προώθησης όπως προτείνονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων μετάβασης των νησιών σε «έξυπνους 
προορισμούς» 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας
(συνέχεια)

1.5.4. Ενίσχυση / υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης 
καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό

• Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες) και ανάπτυξης νέων υψηλής 
κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –ιδιαίτερα η χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών- για τους 
αναπτυσσόμενους τουριστικούς πόλους του προορισμού καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας δυναμικότητας αλλά καινοτόμων και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών, ιδιαίτερα στη Νότια Κρήτη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και σε τουριστικούς πόλους με περιθώρια ανάπτυξης 
θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού

• Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προωθούν την 
διασύνδεση τουριστικών προϊόντων και τον τουρισμό εμπειρίας (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν εξατομικευμένα πακέτα 
τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται)

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας τους

• Συμβουλευτική στήριξη στις ΜμΕ του τομέα του τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών, 
εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και προβολής κ.α.

• Προώθηση πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

1.5.5. Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας • Δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach της Κρήτης

• Προώθηση/προβολή της εικόνας του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης» Χανίων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης και εκμοντερνισμού 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (ανακαίνιση οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης- απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών, αύξηση του 
αριθμού των πυλών, αναδιοργάνωση εσωτερικών χώρων κ.α.) από την Fraport και ενέργειες για την  ενίσχυση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό του Ιουνίου –Οκτωβρίου με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος

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

• Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας υδατοδρομίων σε Βόρεια και Νότια Κρήτη και ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής
συνδεσιμότητας, συμπληρωματικά με την ακτοπλοΐα, ώστε να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και την ανάπτυξη συνδυαστικών πακέτων εμπειριών

2.1.2 Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν 
εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις 
παραλίες 

• Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς αλλά και πιο απομονωμένες παραλίες του προορισμού και σαφώς χωροθετημένοι χώροι 
παρκαρίσματος με δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο

• Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση της σήμανσης και 
τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις παραλίες του 
προορισμού

• Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, 
υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα)

• Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο 

• Προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ μέσω περαιτέρω αξιοποίησης της τηλεματικής για την παρακολούθηση δρομολογίων, τον καλύτερο 
προγραμματισμό και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε περίπτωση καθυστερήσεων 

• Έλεγχος για αύξηση δρομολογίων των ΜΜΜ κατά την περίοδο αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την αποφυγή συνωστισμού

• Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων

• Στήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στις τουριστικές παράκτιες υποδομές του προορισμού

• Συνέχιση και ενίσχυση των ήδη σημαντικών ενεργειών για υποδομές προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμΕΑ και σε περισσότερες παραλίες του 
προορισμού (είτε με επέκταση συστημάτων seatrac σε περισσότερες παραλίες καθώς τα προηγούμενα έτη υπήρχαν ήδη εγκαταστάσεις στην Παραλία 
Χώρας (Ρέθυμνο), σε τρείς παραλίες των Χανίων (Άγιοι Απόστολοι,  Άγιος Ονούφριος και Νέα Χώρα) και στον Καρτερό (Ηράκλειο) είτε παροχή 
πρόσβασης με χρήση πλωτών αμαξιδίων κ.α.)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & 
Beach

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του προορισμού με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων όπως ο συνδυασμός 
βουνό και θάλασσα, η πλούσια γαστρονομική παράδοση, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, surfing και kitesurfing), περιπατητικές 
διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun and Beach 
αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης 

2.2.2. Εμπλουτισμός του εδραιωμένου τουριστικού 
προϊόντος Sun & Beach με 
εναλλακτικές/θεματικές δραστηριότητες

• Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Κρήτη» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός με διαφοροποιήσεις και 
εξειδικεύσεις ανά περιοχή (π.χ. φυσικό περιβάλλον και απομονωμένες παραλίες στην Νότια Κρήτη, high end τουρισμός στην Ελούντα, μαζικό Sun & 
Beach στη Βόρεια Κρήτη) και στρατηγικός σχεδιασμός για την περαιτέρω προώθηση του προϊόντος S&B  σε αγορές με υψηλό επίπεδο μέσης κατά
κεφαλήν δαπάνης, όπως για παράδειγμα η ρωσική αγορά

• Ενίσχυση του ανταγωνιστικού και υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach στην εσωτερική, αλλά και τη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας τον 
σημαντικό αριθμό Γαλάζιων Σημαιών και του πλήθους προσφερόμενων εναλλακτικών δραστηριοτήτων

• Ανάπτυξη υποπροϊόντων  που εξειδικεύουν το εδραιωμένο προϊόν  Sun & Beach και επιτρέπουν στους επισκέπτες να οργανώσουν καλύτερα την 
παραμονή τους στον προορισμό και να αναζητήσουν στοχευμένες δραστηριότητες και εξατομικευμένες εμπειρίες  (π.χ. περιπατητικές διαδρομές και 
φυσιολατρία) 

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
του προορισμού και πολιτιστικά φεστιβάλ όπως και φεστιβάλ/ τοπικές γιορτές γαστρονομίας

• Δυνατότητα εμπλουτισμού του αναπτυσσόμενου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον Sports & Activities και τον τουρισμό υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής/ήπιας άθλησης, καθώς υπάρχουν οργανωμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με καταδυτικές δραστηριότητες, 
surfing και kitesurfing, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών προς αξιοποίηση

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον αγροτουρισμό δημιουργώντας μοναδικές βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες, οι 
οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τοπικούς παραγωγούς,  παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία παραγωγής τους, να παρακολουθήσουν μαθήματα μαγειρικής, σαπωνοποίησης κ.α. Στον προορισμό λειτουργούν βιολογικά αγροκτήματα, 
που δίνουν τη δυνατότητα  στους επισκέπτες να γευτούν βιολογικά προϊόντα, αλλά και να συμμετάσχουν στην παραγωγή τους, αποκομίζοντας μια 
μοναδική βιωματική εμπειρία) 

• Προβολή και προώθηση του προϊόντος Sun & Beach  για την προσέλκυση εξωτερικού τουρισμού σε σχέση με συγκεκριμένες αγορές (ναυτικός 
τουρισμός, πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός) δεδομένου του καλού κλίματος, των γαστρονομικών επιλογών, του 
πλούσιου πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου των προορισμών και της προώθησης του κατάλληλου storytelling

• Προβολή των απομονωμένων και δυσπρόσιτων ακρογιαλιών του προορισμού σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος (σκάφη αναψυχής)
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες και τις παρεχόμενες υποδομές και 
δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. 
φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε 
ΑΜΕΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας και σε οργανωμένες 
υπηρεσίες / δραστηριότητες που προσφέρονται ενώ θα περιλαμβάνει κρίσιμη πληροφόρηση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και ποιες παραλίες 
ευνοούνται για τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της κατηγορίας Sun & Beach

2.3.2 Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

• Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για έλεγχο/ επικύρωση των ηλεκτρονικών  εισιτηρίων (RFID, QR codes)

http://www.cretanbeaches.com/
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

• Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον 

• Μελέτη και καταγραφή της φέρουσας ικανότητας των παραλιών του προορισμού και ανάλογη κατηγοριοποίησή τους που θα συμβάλλει στη βιώσιμη 
διαχείριση των παράκτιων περιοχών του προορισμού

• Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, 
περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.)

• Προώθηση διαδικασιών διενέργειας μελετών και υλοποίησης έργων για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης ακτών (ενδεικτικά αναφέρεται ο 
κόλπος των Χανίων)

• Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό 
«έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια 
και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών 

• Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από τους Δήμους και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
αλλά και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

• Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να
πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών

2.4.2. Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού

• Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων
• Ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης 

ενέργειας, των πράσινων τεχνολογιών, της ενεργειακής αναβάθμισης, πρακτικών βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης που συμβάλλουν στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και είναι συμβατές με την κυκλική οικονομία όπως η διαχείριση απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή

• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή  για προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων

• Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, προγράμματα εξοικονόμησης 
νερού κ.α.

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις 
και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

• Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Προώθηση περιβαλλοντικών 
πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών

• Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προϊόντος και των συμπληρωματικών προϊόντων του Sun & Beach, 
όπως σχολές κατάδυσης, ενοικίασης εξοπλισμού surfing, kitesurfing κ.α.

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Τουρισμού Sun & Beach (π.χ. καταδύσεις) και εκπαιδευτών που 
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφάλεια για τους 
συμμετέχοντες  

• Διοργάνωση σεμιναρίων από τοπικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών, 
σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στον προορισμό
• Συνεργασία των τοπικών φορέων με εκπροσώπους του κλάδου της κρουαζιέρας για την ανάπτυξη υποδομών στους λιμένες, αξιοποιώντας τις βέλτιστες 

πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί σε άλλες χώρες
• Ανάπτυξη χώρων εμπορικών χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων στους σταθμούς κρουαζιέρας (εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 

services, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κτλ.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• 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 κ.κ. δαπάνης και τουριστικής εμπειρίας

• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών 
• Ανάπτυξη και βελτίωση υγειονομικών πρωτοκόλλων που ακολουθούν οι επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων, ώστε να καταστεί η 

κρουαζιέρα ως ένα από τα ασφαλέστερα τουριστικά προϊόντα στην COVID εποχή 
• Δημιουργία Πρότυπου Οδηγού συμπεριφοράς για τη βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών υποδοχής, διαχείρισης και εξυπηρέτησης 

πλοίων και επιβατών
• Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία με τοπικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων 

συγκοινωνιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας
• Στρατηγική ανάδειξης της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας των σημείων ενδιαφέροντος του προορισμού με τη δημιουργία ενός προγράμματος 

που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της σύντομης παραμονής, θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού καθώς μπορεί να 
συνδυάζει εκδρομές σε παράκτιους προορισμούς ενδιαφέροντος αλλά και σε προορισμούς της ενδοχώρας αφού η πλειοψηφία αυτών δεν βρίσκεται σε 
απαγορευτική απόσταση από τα λιμάνια υποδοχής της κρουαζιέρας

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

• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας της κρουαζιέρας με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία καθώς και με το 
αεροδρόμιο εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ των δύο βασικών πυλών εισόδου/εξόδου (αεροδρόμιο/λιμένας)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Ναυτικού Τουρισμού

• 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- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές 
δικτύων, κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιμάνια

• Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου 
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ροών, αυστηροί 
έλεγχοι για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια)

• Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emmission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του οφέλους 
για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα)

• Προώθηση υιοθέτησης σημάτων πιστοποίησης ασφάλειας και ποιότητας σε ημερήσιες κρουαζιέρες που εξυπηρετούν παρακείμενους/γειτονικούς  
προορισμούς στη Βόρεια Κρήτη

3.4.2. Εισαγωγή αποτελεσματικών πρακτικών 
διαχείρισης της ροής των επισκεπτών 
κρουαζιέρας

• Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) με την παράλληλη αύξηση των ροών 
επισκεπτών κρουαζιέρας, και ομαλής/οργανωμένη διοχέτευσης τους στον προορισμό με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την αστική κινητικότητα και τη 
ζωή των κατοίκων

• Διαβούλευση με εταιρείες κρουαζιερόπλοιων για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής, βιώσιμης ισορροπίας ανάμεσα στη βιωσιμότητα της κρουαζιέρας, 
την παροχή ποιοτικών εμπειριών στους επιβάτες και την ανοχή των κατοίκων.

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Στενή και συνεχής συνεργασία μεταξύ λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας για την ικανοποίηση των αμοιβαίων προσδοκιών και απαιτήσεων ως προς τις 
παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες και τη χρήση τους

• Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων φορέων και τουριστικών πρακτόρων για την διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών προσέλκυσης και υποδοχής ξένων 
εταιρειών κρουαζιέρας 

• Ενίσχυση συνεργειών μεταξύ των λιμανιών και των φορέων ώστε να οργανωθούν οι υποδομές που θα τους απορροφήσουν στις αποδράσεις τους (π.χ. 
μουσεία, αγορές κ.α.)

3.5.2. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον Ναυτικό τουρισμό, τις απαιτήσεις όσον αφορά τον 
τουρισμό κρουαζιέρας και τις απαιτούμενες συνέργειες για την απόκτηση/διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος

• Συνεχής τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση τοπικών φορέων, επαγγελματιών και άλλων εμπλεκομένων στην κρουαζιέρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ανάγκες και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν 

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς (αναβάθμιση 
φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και εμπορικών δραστηριοτήτων/πωλητηρίων, καφέ και εστιατορίων, χώρων υγιεινής και 
καθαριότητας, πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων και χώρων πάρκινγκ, με ιδιαίτερη μνεία για ΑΜΕΑ κα άτομα μειωμένης κινητικότητας κτλ.)

• Προστασία και ανάδειξη των γνωστότερων πολιτιστικών μνημείων της Κρήτης με τις σημαντικότερες ανάγκες να επικεντρώνονται στη Βόρεια Κρήτη, 
ενώ οι όποιοι πολιτιστικοί πόροι που εντοπίζονται στη Νότια Κρήτη δεν έχουν αξιοποιηθεί

• Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής –ιδίως από τον Απρίλιο και μετά- με την 
παράλληλη ανάπτυξη των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 

• Ενέργειες για την αποκατάσταση και επισκεψιμότητα μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και ενίσχυση τους με τα κατάλληλα αφηγηματικά εργαλεία 
(πλούσια ιστορία, διασύνδεση με τον μυθολογικό Μινώταυρο)

4.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών 
μουσείων και μνημείων

• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και 
λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων)

• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων

• Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, για τη 
διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του αυτοκινητοδρόμου

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Προώθηση των διαδικασιών για την δημιουργία της νέας Πολιτιστικής διαδρομής των Μινωικών Ανακτόρων (νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με 
την συνεργασία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ») με τίτλο «ΜΙΝΩΑΣ» για την ανάδειξη και αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος του προορισμού 

• Προβολή/ανάπτυξη τοπικών δρώμενων και ποικίλων θεματικών εκδηλώσεων για πολιτιστικά-θρησκευτικά θέματα (και πέραν της περιόδου αιχμής)

• 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 Μινωϊκου

• Προώθηση και εμπλουτισμός υφιστάμενων ενεργειών για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. «Όψεις της Κάντια κατά
τον 17ο αι. και οι ενταγμένες πράξεις «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος 
του Δήμου Μυλοποτάμου», «Ψηφιακό ταξίδι στην Σπιναλόγκα», «Ψηφιακές εφαρμογές προβολής στο νέο αρχαιολογικό μουσείο Xανίων» κ.α.)

• Ενίσχυση τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «Δικτύου Μουσείων» με ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε συγκεκριμένα σημεία 
πώλησης για τους επισκέπτες

• Ανάπτυξη τουριστικών πακέτων με υπηρεσίες ξενάγησης/ γνωριμίας σε αρχαιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους κοντά σε σημεία που 
διαμένουν τουρίστες του προϊόντος Sun & Beach, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε παραλιακά χωριά

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής με τον πολιτιστικό τουρισμό και του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Κρήτης σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς

• Ανάδειξη και επανασύνδεση της Κρήτης με το Ενετικό παρελθόν της, μέσω της αξιοποίησης ιστορικών διαύλων και προσωπικοτήτων όπως ο Μοροζίνι
και σχετικού story telling που στοχεύει σε βασικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης

• Οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του νεοϊδρυθέντος (Φθινόπωρο 2019) Film Office για την προώθηση της Κρήτης ως κινηματογραφικού προορισμού 
και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος 
(συνέχεια)

• Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών σε αστικά κέντρα και άλλους πολιτιστικούς πόλους του νησιού συμβάλλοντας στην προώθηση του πολιτιστικού 
αποθέματος του κάθε υποπροορισμού, τόσο για το θρησκευτικό τουρισμό (σημαντικός πλήθος, παλαιοχρισταινικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
μνημείων και εκκλησιών) σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εργαλεία αφήγησης (Απόστολος Παύλος, Απόστολος Τίτος) και του πλήθους των 
προσφερόμενων θρησκευτικών διαδρομών (http://orthodoxcrete.com/el/routes/), όσο και για τον πολιτιστικό τουρισμό με σημαντική διαφοροποίηση 
ανάλογα με την εξεταζόμενη ιστορική περίοδο (παλαιολιθική εποχή, Μινωικός πολιτισμός, Ελληνιστικοί χρόνοι, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Εποχή, Ενετική 
περίοδος). Προώθηση των διαδρομών αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων storytelling

• Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B
• Προβολή και προώθηση των υπαρχόντων πολιτισμικών φεστιβάλ με εθνική και Διεθνή εμβέλεια όπως το Φεστιβάλ Δήμου Ηρακλείου, το Καρναβάλι 

Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Ρεθύμνου, Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου) και σημαντικών τοπικών πανηγυριών και 
θρησκευτικών εορτών

• Προβολή και αξιοποίηση πνευματικών προσωπικοτήτων και μυθολογικών προσώπων από την Αρχαιότητα και τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι την 
σύγχρονη περίοδο του νεοελληνικού Κράτους (το σπήλαιο του Ψυχρού ταυτίζεται με το Δικταίον Άντρον όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας, τόπος 
γέννησης του βασιλιά Μίνωα, μύθος του Μινώταυρου, σημαντικοί Έλληνες πολιτικοί, συγγραφείς και καλλιτέχνες όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο 
Δομίνικος Θεοτοκόπουλος κ.α.)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

• 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- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική 
Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

• Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής 
αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την 
ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και 
ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού

• Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα 
δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης)

• Ψηφιακή παρουσία σε στοχευμένες ομάδες και αγορές που αναζητούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο προορισμός στο πολιτιστικό 
απόθεμα συγκριτικά με ανταγωνιστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς

4.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους

• Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

• Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

4.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

• Εργασίες αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

• Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα
4.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας

• Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών

http://orthodoxcrete.com/el/routes/
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (3)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

• Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για την αναπαλαίωση, αναστήλωση πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων και τη 
στήριξη και εκσυγχρονισμό των μουσείων που λειτουργούν στον προορισμό

• Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα
τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

4.5.2. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των 
πολιτιστικών πόρων

• Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Marketing Greece, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό τουρισμό για την 
επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του προϊόντος του Πολιτιστικού τουρισμού

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του 
πολιτιστικού/θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος  στα τουριστικά πακέτα

4.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων (ιδίως σε συγκεκριμένες αγορές στόχους π.χ. ΗΠΑ, Κίνα) και εμβάθυνσης της ιστορικής και 
πολιτιστικής γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου

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

• Κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματιών (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι), ως προς τα σημεία πολιτιστικού & θρησκευτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται 
σε εγγύτητα στις επιχειρήσεις τους / σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών του κυρίαρχου προϊόντος  Ήλιος και Θάλασσα
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Ανάπλαση σημαντικών έργων υποδομής και 
αστικής ανάπλασης των πόλεων

• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στο οδικό δίκτυο που συνδέεται με τις πύλες εισόδου/εξόδου του προορισμού, στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και στους 
περιφερειακούς κόμβους των πόλεων

• Προώθηση των αστικών αναπλάσεων με στόχο τον εξωραϊσμό των αστικών κέντρων της Κρήτης, την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας, την 
βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.1. Προώθηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του 
City Break

• Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στον αστικό ιστό με ολιστικές και πολλαπλές δράσεις που διευκολύνουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα (και εκτός της κύριας τουριστικής περιόδου) και δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επισκέπτες

• 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)

• Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη

• Συνεργασία με tour operators και OTAs για τη δημιουργία πακέτων που θα συνδυάζουν τις εναλλακτικές, οικοτουριστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες που προσφέρει ο προορισμούς

5.2.2. Ανάπτυξη και διασύνδεση θεματικών 
διαδρομών / περίπατων

• Εξέταση αύξησης της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας πέραν της θερινής σεζόν μέσω και της διασύνδεσης με συμπληρωματικά προϊόντα εκτός 
της περιόδου αιχμής

• Αξιοποίηση πολιτιστικών, θρησκευτικών, ιστορικών διαδρομών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προϊόντος του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού

• Εκτός από τη χωρική ανάπτυξη διαδρομών και περιηγήσεων ο αστικός ιστός προσφέρεται για θεματικές διαδρομές με ενσωμάτωση και προώθηση 
ξεχωριστών χαρακτηριστικών και προσφορών (κλίμα, πολιτισμός, νυχτερινή ζωή, θάλασσα, γαστρονομία κτλ.) ανάλογα με την εποχή συνδέοντας το City 
Break με άλλα τουριστικά προϊόντα

City Break
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του City Break

• 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- με σκοπό την 
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, 
παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων 
και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

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

• Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wi-Fi στον αστικό ιστό 

• 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

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας • Σταδιακή μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο (έχουν ήδη αποκτηθεί δύο ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία από το Δήμο
Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου Interreg “Ecourouts”) για μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και εγκατάσταση σημείων φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

• Πύκνωση των δρομολογίων αστικών λεωφορείων, με κατάτμηση των διερχόμενων σημείων ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος μεταφοράς

• Ανάπτυξη/Βελτίωση και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων σε Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών 
(σήμανση, απομάκρυνση εμποδίων, κατάλληλη ασφαλτόστρωση για ποδήλατα) που θα διατρέχει το κέντρο των πόλεων και επιπροσθέτως θα τις ενώνει 
με προορισμούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μουσεία)

• Στρατηγική ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα

• Δημιουργία υποδομών για την ιδιωτική ηλεκτροκίνηση

• Βελτίωση των πεζοδρομίων με έργα καθαρισμού και διαπλάτυνσης καθώς και έργα για τη χρήση από ΑμΕΑ όπως ράμπες και οδηγοί τυφλών 
5.4.2. Στήριξη της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης • Προώθηση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απόκτησή αυτών

• Κίνητρα για την ανάπτυξη πράσινων τουριστικών υποδομών και προϊόντων, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα

5.4.3. Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
κτιριακού αποθέματος της Κρήτης

• Προστασία των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού

• Αποκατάσταση, επανένταξη και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Πρόγραμμα προβολής επιχειρήσεων • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την προώθηση των τοπικών εμπορικών καταστημάτων

• Παροχή ειδικού σήματος σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής & προώθησης ή / και στην τουριστική κάρτα

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

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των σχετιζόμενων κλάδων (φιλοξενία, εστίαση, εμπόριο, υποδομές 
αναψυχής και πολιτισμού κ.α.)

City Break
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Σχέδιο Δράσης | MICE (1)
MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Δημιουργία κατάλληλων χώρων και υποδομών 
για τη φιλοξενία μεγάλων συνεδρίων

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

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

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

• Στοχευμένη προβολή & προώθηση της Κρήτης ως MICE προορισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, έκδοση εξειδικευμένων οδηγών), 
κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις / 
οργανισμούς που επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδρια / εκδηλώσεις στον προορισμό. Η προβολή πρέπει να ενημερώνει για τα συμπληρωματικά 
προϊόντα του MICE τουρισμού (πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία, πλήθος περιπατητικών διαδρομών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων)  και πρέπει να παρέχει πληροφοριακό υλικό για τον προορισμό στους συνέδρους και πολυκαναλική προώθηση των εκδηλώσεων

• Προβολή και προώθηση των υπαρχόντων συνεδριακών και εκθεσιακών κέντρων (χωρητικότητας έως 1.000 ατόμων) για την σταδιακή προσέλκυση 
ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη του προϊόντος MICE

• Δημιουργία ολοκληρωμένου οδηγού και σχετικού πληροφοριακού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες του τουρισμού 
(π.χ. PCOs, DMCs, event organizers) για την κατάθεση προσφορών με σκοπό την προσέλκυση συνεδρίων, εκδηλώσεων, οργανώσεων

• Προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού  μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (CVB, PCOs), των τοπικών φορέων (Δήμος, Περιφέρεια) 
καθώς και με φορείς της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων 

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

• Αύξηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του προορισμού κατά την περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής μέσω προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών 
χαμηλού κόστους και chartering

• 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

6.2.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
προορισμού στο MICE

• Σύνδεση με το προϊόν MICE της συγκεκριμένης ταυτότητας της Κρήτης (Ηράκλειο και Χανιά) που θα αναπτυχθεί / προσδιοριστεί / καλλιεργηθεί στο 
πλαίσιο προώθησής της ως City Break προορισμού, αυξάνοντας την ελκυστικότητά του και ως MICE προορισμού 

• Ανάπτυξη πακέτων MICE που θα συνδυάζουν εμπειρίες πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, γαστρονομίας και παροχή σχετικών πληροφοριών τόσο 
σε έντυπο υλικό όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών διάχυσης της πληροφορίας, καθώς ο προορισμός Κρήτη διαθέτει όλο το συμπληρωματικό προς τον 
MICE πακέτο δραστηριοτήτων και sidetrips που ζητείται από τους ενδιαφερόμενους

• Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο 
(δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)
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Ψηφιακή αναβάθμιση &      
μετασχηματισμός

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

• Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές μέσω των οποίων θα συμμετέχει το κοινό με live polls που θα διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο 

• Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και προβολή των εκδηλώσεων

• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους

• Χρήση εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού

• Αξιοποίηση cloud τεχνολογιών για εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός συνεδρίου

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. Εφαρμογή προγραμμάτων και πιστοποιήσεων 
βιωσιμότητας και αειφορίας συνεδριακών 
υποδομών

• Χρήση μέσων μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον για τους συμμετέχοντες στα συνέδρια
• Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας, αειφορικής διαχείρισης και λειτουργίας συνδεδριακών υποδομών και επιχειρήσεων του κλάδου και υποστήριξη 

τους για την απόκτηση αυτών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος

• Προώθηση B2B πωλήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας με στήριξη συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ενίσχυση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του αμιγή αγροτουρισμού που δεν περιορίζεται σε χώρους καταλύματος παραδοσιακού 
τύπου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες καθώς και ενασχόληση με άλλες 
γεωργικές και οικοτεχνικές εργασίες. Σκοπός είναι οι μονάδες να παρέχουν υλικοτεχνικές υποδομές που επιτρέπουν δραστηριότητες 

• Επέκταση των υποδομών αγροτουρισμού με τη δημιουργία χώρων όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις (σεμινάρια, workshops, εκθέσεις) 
αγροτικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και δραστηριότητες ευεξίας και ήπιας άθλησης 

• Κατασκευή κτιριακών υποδομών με φυσική δόμηση και βιοκλιματική αρχιτεκτονική που θα αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους του εδάφους και τις 
παραδοσιακές τεχνικές εμπλουτισμένες με τη σύγχρονη τεχνογνωσία για τη μέγιστη αξιοποίηση των υλικών και την ενεργειακή εξοικονόμηση

• Κατασκευή μονάδων αγροτουρισμού σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, όπως ο εξωτερικός φούρνος, το μουτουπάκι, τα κτιστά 
έπιπλα (ντουλάπια, πεζούλια), το κελάρι και ο οντάς καθώς και η πέτρινη γούρνα και η καμάρα στο κέντρο του σπιτιού

• Ανάπτυξη υποδομών που εστιάζουν στις οικογενειακές διακοπές με την κατασκευή υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων που
απευθύνονται σε παιδιά

• Δημιουργία υποδομών κάμπινγκ εντός των αγροκτημάτων ώστε το κόστος να καταστεί προσιτό σε μεγαλύτερο εύρος επισκεπτών και να αποκτήσουν 
την ευκαιρία οι επισκέπτες να βρεθούν ακόμα πιο κοντά στη φύση

• Ανάπτυξη υποδομών που συνδυάζουν τον αγροτουρισμό με τη λαϊκή τέχνη και τη λαογραφία του τόπου όπως ο αργαλειός και το πλέξιμο υφαντών και 
παραδοσιακών φορεσιών, καθώς τα παραδοσιακά πατητήρια, λιοτρίβια και ρακοκάζανα

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

7.2.1. Προώθηση ενός ολοκληρωμένου και 
συνεκτικού, αγροτουριστικού τουριστικού 
προϊόντος

• Δημιουργία ειδικού τμήματος του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση της 
Κρήτης ως σύγχρονος και αναπτυγμένος προορισμός αγροτουρισμού και οικοτουρισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, παρουσία σε 
ιστοσελίδες και περιοδικά που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων) 

• Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 
εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση και ειδικεύονται στον αγροτουρισμό, οικοτουρισμό και στις υπαίθριες δραστηριότητες

• Έκδοση εξειδικευμένου διαφημιστικού και προωθητικού υλικού για την προβολή των  υποδομών και τις δυνατότητες που προσφέρει η Κρήτη στον 
τομέα του αγροτουρισμού, που θα προωθείται αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα στις εκθέσεις και τουριστικές 
διοργανώσεις που έχει παρουσία η Κρήτη 

• Προώθηση του συνδετικού κρίκου μεταξύ της Κρήτης και της εξέλιξης της ιστορίας της τροφής, από τα χρόνια του Μινωϊκού πολιτισμού μέχρι την 
ανάδειξη της Κρητικής και της Μεσογειακής διατροφής, αναδεικνύοντας το ιστορικό, λαογραφικό, κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο αυτής της 
εξελικτικής διαδικασίας, βυθίζοντας τον επισκέπτη σε έναν πλούτο βιωματικών και γνωσιακών εμπειριών που του προσφέρουν ένα ευρύτερο και 
βαθύτερο πλαίσιο κατανόησης της διατροφής και του αγροτουρισμού

• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που αναζητούν εμπλουτισμό του κυρίαρχου τουριστικού προϊόντος του Sun & Βeach ώστε να επεκταθεί το 
δίκτυο προώθησης εκτός των ορίων ενασχόλησης με τον αγροτουρισμό

7.2.2. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής

• Η γεωμορφολογία, οι κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη, καθώς και η μακραίωνη παράδοση και το υψηλό επίπεδο 
αγροτικής ανάπτυξης επιτρέπουν την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος που προσφέρει την ενασχόληση με όλο το φάσμα 
δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, η τυροκομία, η μελισσοκομία, η οινοποιία και η καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων και λαχανικών. Το φυσικό 
περιβάλλον της Κρήτης είναι η βάση για το συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού ως προς το αγροτουρισμό και οφείλει να είναι κυρίαρχο στοιχείο 
κάθε στρατηγική προώθησης

• Ανάπτυξη και προώθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν διεθνούς 
επιπέδου σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές / πρότυπα του αγροτουρισμού  με ανάδειξη της βιοποικιλότητας, της πρωτογενούς παραγωγής 
και τον τρόπο ζωής των κατοίκων με κατεύθυνση την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

7.2.2. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής 
(συνέχεια)

• Ανάπτυξη των υπηρεσιών του αγροτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον του προορισμού. Η βιοποικιλότητα της Κρήτης περιλαμβάνει μοναδικούς 
φυσικούς σχηματισμούς όπως και δυσπρόσιτα βουνά, που στους πρόποδες και σε χαμηλά υψόμετρα μπορούν να αναπτυχθούν αγροτουριστικές 
δραστηριότητες,  όπως στους πρόποδες του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη  και στις λίμνες που βρίσκονται στις πλαγιές του (λίμνη Ζαρού) και στα Λευκά 
Όρη όπου μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες, στη λίμνη Κουρνά και στις πεδιάδες που βρίσκονται εντός του φυσικού πάρκου και σε 
παραθαλάσσιες περιοχές. Οι αγροτουριστικές δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον μπορούν να διαμορφώσουν μοναδικές εμπειρίες όπως η 
κτηνοτροφία σε ελεύθερο χώρο, το ψάρεμα με σύνθετες και παραδοσιακές τεχνικές, η παραγωγή προϊόντων με τη χρήση των απολύτως απαραίτητων 
μέσων και η εκμάθηση της διαλογής των καρπών της φύσης που δεν απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση (χόρτα, βότανα κτλ.)

7.2.3. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Προώθηση εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση σύνδεση με την παράδοση της περιοχής, και την έννοια της αγροτικής κοινωνίας, που δεν θα 
περιορίζεται σε αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά εντάσσει τον επισκέπτη στο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας την επίγνωση ότι ο Αγροτουρισμός 
λειτουργεί υπέρ της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με τους κατοίκους και την επαφή με τον τρόπο ζωής του -
στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώσει ενεργό μέλος της κοινωνίας και να συμμετέχει σε βιωματικές εμπειρίες εκτός αγροτικής ζωής όπως τα πανηγύρια 
και τα τοπικά έθιμα. 

• Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην τοπική πολιτιστική δραστηριότητα όπως η γιορτή οικοτεχνίας και χειροτεχνίας στο 
Ηράκλειο καθώς και οι παραδόσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία του τρύγου και του ρακοκάζανου καθώς δεν αποτελούν απλά αγροτικές εργασίες 
αλλά μία ευρύτερη γιορτή που αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά με έντονα παραδοσιακά στοιχεία και συμβολισμούς

• Προώθηση του αγροτουρισμού και της σύνδεσης με τον πολιτιστικό πλούτο της Κρήτης. Η καλλιέργεια της γης και η επαφή του ανθρώπου με τις 
αγροτικές δραστηριότητες ξεκινούν πριν χιλιάδες χρόνια στην Κρήτη. Ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την εξέλιξη της τεχνογνωσίας και των εργαλείων 
καθώς διασώζονται δείγματα των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν κατά τη Μινωική Περίοδο, κτίσματα που λειτουργούσαν ως αποθήκες και τεχνικές 
καλλιέργειας. Ιστορικό και λαογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αρχιτεκτονική των αγροτικών και των αρχοντικών σπιτιών από τον 17ο αι. και 
έπειτα καθώς διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό με βάση την οικιακή κτηνοτροφία, την επεξεργασία και την αποθήκευση των καρπών, σιτηρών, 
βοτάνων κτλ.

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής του επισκέπτη με όλα τα στάδια παραγωγής, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία την ήπια 
αποθήκευση / συντήρηση, την παρασκευή φαγητού και την οινοποιία με έμφαση στις πρακτικές βιοκαλλιέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στον περιορισμό της κατανάλωσης

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
σε τμήματα πελατείας όπως οι Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένων για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

Αγροτουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού
(συνέχεια)

• Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για 
τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και βιωματική εμπειρία του αγροτουρισμού

• Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που θα προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ταξιδιωτικούς bloggers 
σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις του αγροτουρισμού. Στόχος το πλήθος των επιλογών και το ολοκληρωμένο αγροτουριστικό προϊόν που μπορεί να 
παρέχει η Κρήτη (μεγάλη ποικιλία σε δραστηριότητες όπως τρύγος, διαδικασία παραγωγής κρασιού και ρακής, μελισσοκομία, τυροκομία, ποικιλία 
γεωργικών εργασιών σε οπωροκηπευτικά, σιτηρά και βότανα) να ενταχθεί στον ψηφιακό χάρτη των αγροτουριστικών προορισμών ως κορυφαίος 
προορισμός μέσα από δημοσιεύσεις, βραβεύσεις και συμμετοχή σε διεθνείς λίστες

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

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

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας, της πανίδας και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και γνώσεων σχετικά με την αυτάρκεια, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αειφόρα καλλιέργεια 

• Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις αρχές και τα οφέλη του Αγροτουρισμού, τις 
μεθόδους καλλιέργειας με βάση τη βιωσιμότητα και την αειφορία, τη μεταποίηση τροφίμων και την οικοτεχνία

7.4.2 Κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  που θα
υπαγορεύει τη λειτουργία των 
αγροτουριστικών μονάδων

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

• Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες)

• Μελέτη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις τοπικές καλλιέργειες. Πρόβλεψη για το επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση της θερμοκρασίας και 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα οικόσιτα ζώα και την κτηνοτροφία καθώς και στις τοπικές καλλιέργειες όπως τα οπωροκηπευτικά, τα εσπεριδοειδή 
και στις καλλιέργειες που αναπτύσσονται στην Κρήτη όπως το αβοκάντο, οι μπανάνες, η αλόη και το χαρούπι 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών
αγροτουρισμού

• Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης 
(π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον αγροτουρισμό) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και 
η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος. Σύνδεση της πιστοποίησης αγροτουριστικής δραστηριότητας με τοπικές πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την 
κρητική κουζίνα

• Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων

• Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα
• Επέκταση της συνεργασίας με το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ώστε το οικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες «Green Key» 

να ισχυροποιηθεί και να αξιοποιηθεί στην ενιαία στρατηγική μάρκετινγκ
• Ανάδειξη και επέκταση  της πιστοποίησης “We do local” ώστε να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις να προάγουν τα τοπικά ήθη και έθιμα, την τοπική 

κουζίνα και τον πρωτογενή τομέα του τόπου 

Αγροτουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.2 Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων

• Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 
• Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών σχημάτων για την επέκταση των αγροτουριστικών μονάδων σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ήπιας άθλησης 

και γαστρονομίας
• Ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και σεμιναρίων mentoring προς τις αγροτουριστικές μονάδες ώστε να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνικές διοίκησης 

και να ισορροπήσουν αποτελεσματικά μεταξύ της αγροτικής ασχολίας και των υπηρεσιών φιλοξενίας. Δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
φορείς και ενώσεις αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με φορείς του τουρισμού (DMO) ώστε οι αγροτουριστικές μονάδες να αξιοποιήσουν 
τις σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ διατηρώντας την έννοια της αυθεντικότητας 

7.5.3 Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Επέκταση των συνεργατικών φορέων και των ενώσεων αγροτουρισμού, με την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων και τη γεωγραφική επέκταση. 
Ενίσχυση της δράσης της «Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης» και της «μελισσοκομίας Κρήτης»

• Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων με στόχο την 
αναβάθμιση των τεχνικών προώθησης και την παροχή υπηρεσιών

• Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και 
ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού 
Κέντρου Αγροτουρισμού, του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος και της Ένωσης Αγροτουρισμού Κρήτης)

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και αγροτών σε σεμινάρια και προγράμματα αγροτουριστικής εκπαίδευσης
• Συνεργασία των επιχειρήσεων αγροτουρισμού με τοπικούς αγροτικούς  συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμούς οικοτεχνίας

Αγροτουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών πρόσβασης 
στις περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Επέκταση της καταγραφής και της σύνδεσης των μονοπατιών – διαδρομών. Ο περιπατητικός χάρτης της Κρήτης είναι αρκετά εκτενής αλλά ακόμα 
υπολείπονται αρκετές διαδρομές που μπορούν να καταγραφούν ώστε να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η ασφάλειά του 

• Βελτίωση και διεύρυνση των χώρων στάθμευσης οχημάτων περιμετρικά των σημείων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς οι υπάρχοντες χώροι 
έχουν περιορισμένη φέρουσα ικανότητα και η χωρητικότητα τους βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τη ζήτηση 

• Κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης) με συχνή ανανέωση όπου κρίνεται απαραίτητο 
καθώς και συχνός καθαρισμός των μονοπατιών και ανακατασκευή λόγω φυσικών καταστροφών ή διαβρώσεων

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών γραμμών και προσαρμογή του στις 
καιρικές συνθήκες, χωρίς να διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής

• Αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για οικοτουριστικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες 

• Ανάπτυξη ποδηλατικής διαδρομής όπου η γεωμορφολογία το επιτρέπει 

• Αναβάθμιση των υποδομών στους υδροβιότοπους της Κρήτης που αναπτύσσονται στις λίμνες και στα ποτάμια του νησιού καθώς σε κάποιους 
υδροβιότοπους μπορούν να αναπτυχθούν ήπιες αθλητικές δραστηριότητες (λίμνη Κούρνα) ενώ οι περισσότεροι διαθέτουν μακραίωνη ιστορία 

8.1.2. Αναβάθμιση υποδομών των δραστηριοτήτων 
που προσφέρονται στις περιοχές 
οικοτουρισμού 

• Αναβάθμιση των παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας και πανίδας με την επάνδρωση τακτικού προσωπικού και κατάλληλο υποστηρικτικό και 
πληροφοριακό υλικό 

• Βελτίωση υποδομών σε δημοφιλείς οικοτουριστικούς προορισμούς όπως το Σπήλαιο του Δία και η Σπηλιά Μελιδονίου όπου απαιτείται εξορθολογισμός 
των τιμών, των υποδομών υγιεινής καθώς και των δυνατοτήτων ξενάγησης

• Δημιουργία δικτύου κέντρων πληροφόρησης και ενημέρωσης στις προστατευόμενες περιοχές Natura καθώς η μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας 
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για την αναγνώριση τους 

• Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης

• Ανάπτυξη υποδομών καταλύματος βιώσιμης διαχείρισης που θα απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές 
εμπειρίες και λαμβάνουν υπόψη τους το οικολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που φέρει η παραμονή τους σε έναν προορισμό. Προτείνεται η 
κατασκευή οικο-ξενοδοχειών περιμετρικά των Εθνικών Πάρκων και των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος 

• Δημιουργία υποδομών καταλύματος που απευθύνονται στους millennials, καθώς αποτελούν κύρια αγορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων ενώ δεν 
αναζητούν πολυτελή καταλύματα, αλλά ποιοτικά και middle class ξενοδοχεία. Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός κάποιων καταφυγίων με προδιαγραφές 
ποιοτικών καταλυμάτων

• Δημιουργία  ελεγχόμενων περιοχών υπαίθριας κατασκήνωση και την παροχή βασικών υποδομών ώστε να αποτραπεί η υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος καθώς και πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρων όπου μπορούν να διεξαχθούν φεστιβάλ και παραδοσιακές γιορτές 

• Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ 

Οικοτουρισμός
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

8.2.1. Ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στον 
οικοτουρισμό

• Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού Κρήτη σε συνεκτικότητα με το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν του Sun & Beach 
που θα βασίζεται στη μοναδική βιοποικιλότητα του τόπου, τα Εθνικά Πάρκα των Λευκών Όρων, του Ψηλορείτη και του Δίκτη, την πλούσια χλωρίδα του 
τόπου (μνημειακά δέντρα, κέδρος, χαρουπιά, πλατάνια, κρόκος, φοίνικας κτλ.) καθώς και στο δημοφιλές Φαράγγι της Σαμαριάς που συγκεντρώνει 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο

• Προώθηση της συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας των οικοτουριστικών περιοχών όπως οι δραστηριότητες πεζοπορίας στα φυσικά Πάρκα, στα 
φαράγγια  και στο μονοπάτι Ε4, με τις παραλιακές περιοχές με στόχο να δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων

• Ανάδειξη των υδροβιότοπων του προορισμού (λίμνες, ποτάμια) οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς - οι κλιματολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους περισσότερους υδροβιότοπους αλλά αποτελούν μοναδικά σημεία των πεζοπορικών διαδρομών καθώς και
ενδιαφέροντα σημεία για την παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου. Ενδεικτικά, η λίμνη του Ζαρού προσφέρεται για αναψυχή ενώ από 
εκεί ξεκινά το μονοπάτι για το φαράγγι του Αγίου Νικολάου και του Ρουβά. Η λίμνη Κούρνα ευνοεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενώ αποτελεί 
σημαντικό οικοσύστημα

• Σύνδεση των υπαίθριων δραστηριοτήτων με εξειδικευμένες εμπειρίες όπως η γεω-παρατήρηση και η επίσκεψη στα σπήλαια του νησιού. Το Σπήλαιο 
Ιδαίο Άντρο διαθέτει μοναδική μυθολογική αξία, καθώς εκεί σύμφωνα με το μύθο μεγάλωσε ο Δίας ενώ στο οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται το Σπήλαιο 
Δικταίο Άντρο όπου έχουν ανακαλυφθεί ευρήματα της νεολιθικής και μινωικής εποχής που αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιούταν ως τόπος λατρείας και 
ταφής. Επιπλέον, το σπήλαιο του Σφεντόνη, και του Μελιδονίου αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς

• Ιδιαίτερη θέση στην οικοτουριστική δραστηριότητα της Κρήτης κατέχουν τα φαράγγια και οι καταρράκτες που δημιουργούνται. Με δημοφιλέστερο το 
φαράγγι της Σαμαριάς, στην Κρήτη μπορούν να δημιουργηθούν διαδρομές που να εξειδικεύουν στο μεγάλο πλήθος των φαραγγιών που βρίσκονται σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες εντός των Εθνικών Δρυμών και σε άλλα σημεία που η κατάβασής τους οδηγεί σε όμορφες παραλίες. Επιπλέον, τα 
φαράγγια δημιουργούν καταρράκτες που κάποιοι είναι προσβάσιμοι κατά την κατάβαση των φαραγγιών

• Ανάδειξη των μοναδικών φυσικών τοπίων (για τα ευρωπαϊκά δεδομένα) όπως το Φοινικόδασος του Βάι και η ορεινή έρημος στα Λευκά Όρη
8.2.2. Σύνδεση οικοτουρισμού με άλλα τουριστικά 

προϊόντα για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εμπειρίας του επισκέπτη

• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε συνεργασία με τον αγροτουρισμό, τη γεωργία, τους ελαιώνες και την οινοποιία – οργάνωση των κοινών 
δραστηριοτήτων σε θεματικές διαδρομές που θα περιλαμβάνουν γνωριμία με παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, όπως ο νερόμυλος, η συγκομιδή 
καρπών, όπως η ελιά και τα σταφύλια και άγριων χόρτων, οι οινο-γαστρονομικές επισκέψεις, η συμμετοχή σε γευσιγνωσία και εργαστήρια οίνου με τα 
παραδοσιακά πατητήρια και τα ρακοκάζανα, καθώς και επαφή με τη βιολογική και βιώσιμη αγροτική καλλιέργεια

• H σύνδεση της οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της Κρήτης θεωρείται δεδομένη και δεν απαιτεί 
οργανωμένη προσπάθεια καθώς εντός των οικοτουριστικών ζωνών υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα σημαντικής ιστορικής αξίας. Ενδεικτικά 
αναφέρεται το φαράγγι του Θέρισου ή Ελευθέριου Βενιζέλου που βρίσκεται κοντά στο ηρωικό χωριό του Θέρισου όπου πραγματοποιήθηκε η ομώνυμη 
επανάσταση  υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο ενώ στο χωριό οι επισκέπτες μπορούν να δουν το Στρατηγείο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το Λαογραφικό 
Μουσείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

• Η ανάδειξη του μείγματος τουριστικών προϊόντων οικοτουρισμού και πολιτισμού  απαιτούν στοχευμένη και συνδεδεμένη στρατηγική προώθησης ώστε 
σε πρώτο βαθμό να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν του οικοτουρισμού συμπληρωματικά στο εδραιωμένο τουριστικό προϊόν και να δοθεί η ευκαιρία 
στους επισκέπτες να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το πλαίσιο της ανάπτυξης του νησιού κατά τη διάρκεια των ετών (από τον Μινωικό Πολιτισμό 
μέχρι και τη σύγχρονη εποχή) καθώς η γεωμορφολογία και οι κλιματολογικές συνθήκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο

• Εμπλουτισμός των βιωματικών τουριστικών εμπειριών με γαστρονομικά προϊόντα παρασκευασμένα από την τοπική πρωτογενή παραγωγή και 
φιλοξενία σε εστιατόρια που βρίσκονται εντός των οικοτουριστικών περιοχών και προσφέρουν υψηλής ποιότητας τοπική κουζίνα

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος                       
(συνέχεια)

8.2.3. Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών • Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 
εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση και ειδικεύονται στην ανάδειξη του οικοτουρισμού σε διεθνές επίπεδο, των καλών πρακτικών 
μετάβασης και παραμονής σε έναν προορισμό και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 
αγροτικής ζωής

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (εξοπλισμού) για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, ιππασία κτλ.)
• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που εξειδικεύονται στο εδραιωμένο τουριστικό προϊόν του Ήλιος και Θάλασσα και αναζητούν εμπλουτισμό 

του κυρίαρχου τουριστικού προϊόντος
• Καλλιέργεια εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

8.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ομάδες 
ενδιαφέροντος όπως Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους 
φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια 
κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητα επιλογής τρόπου 
μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.), βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό

• Δημιουργία εφαρμογής για την αναγνώριση με χρήση φωτογραφιών της χλωρίδας, πανίδας και πετρωμάτων των οικοσυστημάτων
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

8.4.1. Σύνδεση του οικοτουρισμού με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική 
συμμετοχικότητα

• Σύνδεση των προγραμμάτων που προσφέρει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και με κεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καλλιέργεια οικοτουριστικής κουλτούρας και κουλτούρας υπαίθριων δρσατηριοτήτων 
αναψυχής

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

• Προστασία και διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής μέσω του σεβασμού και της ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές 
δραστηριότητες 

• Ενίσχυση του δικτύου των κέντρων πληροφόρησης και των δράσεων των Φορέων Διαχείρισης ώστε το μεγαλύτερο εύρος των οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων να συνοδεύεται από πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα

8.4.2. Δράσεις για την προστασία του 
οικοτουριστικού περιβάλλοντος 

• Μελέτη για την προστασία των σπηλαίων από τις διαβρώσεις που προκαλεί ο χρόνος και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις λόγω της επισκεψιμότητας
• Τακτικός καθαρισμός των φαραγγιών και έλεγχος των διαβρώσεων που προκαλούν οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα
• Ανάπτυξη δικτύων προστατευόμενων ειδών και αυστηροποίηση των κανόνων προστασίας ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα (Kρι Κρι, Σπιζαετός)

8.4.3. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των περιοχών 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Θεσμοθέτηση Διαχειριστικών Φορέων για την προστασία και την ανάδειξη των περιοχών Natura 2000 καθώς και δημιουργία Διαχειριστικών Φορέων για 
το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Σητείας 

• Προώθηση του προγράμματος GEO-IN που αποτελεί σύμπραξη της ΕΕ με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη 
ώστε να αναβαθμιστούν και να εμπλουτιστούν οι προορισμοί και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και ο βαθμός
ευαισθητοποίησης του. 

• Επέκταση του δικτύου του καινοτόμου προγράμματος της ΕΕ “Food for Feed”
• Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και 

συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

Οικοτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία
(συνέχεια)

8.4.3. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των περιοχών 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος
(συνέχεια)

• Σύγχρονα διαχειριστικά σχέδια και μελέτες καταρτισμένες από συμπράξεις επιστημονικών και οικονομικών φορέων που θα καταγράφουν και θα 
αξιολογούν  τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών σε δυναμικό χρόνο

• Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων σε συνδυασμό με βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων 
• Προστασία της βιοποικιλότητας  των περιοχών Νatura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας
• Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (π.χ. χρήση ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων για μετάβαση σε 

προορισμούς οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, χρήση ΑΠΕ από εγκαταστάσεις που σχετίζονται με οικοτουριστική διαμονή και παρατήρηση)
• Σαφής καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος που απαιτείται για τη μετάβαση στον προορισμό
• Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων του κλάδου του οικοτουρισμού
• Στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της 

αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος

• Δίκτυο ενημέρωσης και παροχής κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, με βιώσιμη 
διαχείριση (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα) και αναβάθμιση των υφιστάμενων προς αυτή την κατεύθυνση

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

8.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας

• Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν με γνώμονα τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή βιώσιμης
περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία Τοπικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας 

• Συνεργασία τοπικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Οικοτουρισμού 

8.5.2. Ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικής 
οικοτουριστικής επιχειρηματικότητας

• Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών υποδομών και άλλων υποδομών φιλοξενίας, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
εστίασης με στόχο την βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία τους, την αξιοποίηση των περιβαλλοντικά φιλικών μορφών ενέργειας και της μείωσης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους

• Παροχή κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τόσο των φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός οικοτουριστικού προορισμού 
όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν οικοτουριστικές εμπειρίες και υπηρεσίες για τη μετάβαση των επισκεπτών στις οικοτουριστικές 
περιοχές

8.5.3. Ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων

• Προώθηση πρακτικών ανταλλαγής τεχνογνωσίας με εδραιωμένους προορισμούς και job shadowing σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
οικοτουριστικών προορισμών και παροχής οικοτουριστικών υπηρεσιών. Η τεχνογνωσία οφείλει να συμβαδίζει με την καλλιέργεια του ανθρώπινου 
δυναμικού των οικοτουριστικών μονάδων με την απαραίτητη νοοτροποία που να συμβαδίζει με τον οικολογικό πλούτο της Περιφέρειας

• Διαρκής εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς Οικοτουρισμού από εξειδικευμένους φορείς.

• Προγράμματα εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον κλάδο με προσανατολισμό στις σύγχρονες τεχνικές marketing (π.χ. ψηφιακό marketing)

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών βουνού και εκπαιδευτών, ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες και 
εξειδίκευση σε επισκέπτες με ειδικές ανάγκες

Οικοτουρισμός



51
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Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

9.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού 
Περιπέτειας

• Ολοκλήρωση των καταδυτικών πάρκων που σχεδιάζονται στην Κρήτη σε Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, Μονοναύτη, Χερσόνησο, Σταλίδα, Ρέθυμνο, Αγία 
Γαλήνη, Πλακιά, Αποκόρωνα και Σχοινάρια

• Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων περιμετρικά του νησιού στο παράκτιο μέτωπο, καθώς ο Ποδηλατικός Γύρος της Κρήτης συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολλούς 
συμμετέχοντες και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης με την ενίσχυση των κατάλληλων υποδομών

• Δημιουργία υπαίθριων γηπέδων άμμου που μπορούν να φιλοξενήσουν αθλήματα όπως το beach volley, beach soccer, footvolley όπου εκτός από το 
βασικό εξοπλισμό θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητες υποδομές (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής)

• Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων και αξιοποίηση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας και του ενάλιου αποθέματος 
• Άνοιγμα αναρριχητικών διαδρομών και ανανέωση των μόνιμων ασφαλειών που υπάρχουν στους βράχους  
• Διερεύνηση συνεργασιών για πιστοποίηση ορειβατικών περιπατητικών διαδρομών 
• Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για extreme sports όπως hydrospeed και παραπέντε
• Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων
• Εξειδίκευση σε υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να φιλοξενήσουν επαγγελματικές και ερασιτεχνικές προπονήσεις ΑμΕΑ

9.1.2. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων • Οι αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα στο βόρειο τμήμα του νησιού και η εξειδίκευση των δράσεων που 
απαιτούνται αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

9.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού (ιδανικές καιρικές συνθήκες, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, υψηλού επιπέδου 
ξενοδοχειακές και αθλητικές εγκαταστάσεις) για την προσέλκυση αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας με αξιοποίηση των μεγάλων παραλιών με 
άμμο (π.χ. beach handball, beach volley, beach soccer, footvolley)

• Προσέλκυση οργάνωσης εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands που η παρουσία τους έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες περιπέτειας και αθλητικές 
εκδηλώσεις

• Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων φορέων, αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την άρτια και 
επαγγελματική διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας και την παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου στους συμμετέχοντες / επισκέπτες

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού για την προώθηση και την ανάδειξη αθλητικών
εκδηλώσεων

• Συνεργασία με τις ελληνικές ομοσπονδίες δημοφιλών αθλημάτων (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο) για τη διεκδίκηση διεθνών διοργανώσεων στην Κρήτη

9.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Προώθηση των αθλητικών διοργανώσεων που πραγματοποιούνται στην Κρήτη μέσω της παρουσίας σε εκθέσεις όπως η MARATHON EXPO
• Προώθηση και προβολή  της περιοχής Παλαίκαστρο στη Σητεία καθώς αποτελεί τον πιο γνωστό και οργανωμένο προορισμό του νησιού για windsurfing 

και kite surfing. Εδραίωση του φεστιβάλ Ιστιοσανίδας (Windsurfing Wave Event-Festival) που πραγματοποιείται στη Σητεία ως διεθνής διαγωνισμός και 
προώθηση της διοργάνωσης σε διεθνές επίπεδο και προώθηση των φεστιβάλ J24, Regatta και Laser

• Προώθηση του Cliff Dive (ελεύθερη κατάδυση από βράχο) και της ετήσιας διοργάνωσης Αgios Nikolaos Cliff Diving καθώς και των παραλιών που 
παρουσιάζουν ιδανικές συνθήκες για αυτό το δύσκολο άθλημα όπως η Σούγια, η παραλία  Στεφάνου και το Βάι 
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Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

9.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities
(συνέχεια)

• Ανάδειξη των ορεινών αθλητικών δραστηριοτήτων της Κρήτης όπως το Psiloritis Race και ο Μαραθώνιος της Σαμαριάς που συνδυάζουν την αθλητική 
διοργάνωση με το πολιτιστικό στοιχείο καθώς η διαδρομή αποτελεί αναβίωση των μιστών των Σπηλαίου Ιδαίον Άντρον

• Προώθηση του Ποδηλατικού Γύρου της Κρήτης καθώς οι ποδηλατικές διαδρομές προσελκύουν πλήθος επισκεπτών που αναζητούν κάθε χρόνο νέες 
διαδρομές και επιλέγουν να γνωρίσουν έναν τόπο με τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο όπως η χρήση ποδηλάτου

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

9.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

• Ψηφιακή αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων με σύγχρονα μέσα που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν την εμπειρία του επισκέπτη σε αθλητικές 
διοργανώσεις

• Ανάπτυξη συνεργασιών με blogger, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, που ασκούν επιρροή σε διεθνές επίπεδο και μπορούν μέσω αναρτήσεων 
και άρθρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν τον προορισμό σε διεθνές επίπεδο

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

9.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των αθλητικών 
υποδομών και εκδηλώσεων

• 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

• Αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι των υποδομών ΑΠΕ ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές που λαμβάνουν χώρα αθλητικές και φυσιολατρικές 
δραστηριότητες

• Ανάπλαση των τοπικών αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας

9.4.2. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος τουρισμού περιπέτειας

• Μελέτες και θεσμικές νομικές και γνωμοδοτικές παρεμβάσεις για την προστασία των Εθνικών Πάρκων και των  υγροτόπων όπου αναπτύσσονται 
αθλητικές δραστηριότητες 
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

9.5.1. 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

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. καταδυτικές σχολές)

• Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμΕΑ

• Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων /πιστοποίηση και της μη τυπικής μάθησης) και επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

9.5.2. Προώθηση επιχειρηματικότητας στον Sports & 
Activities

• Στήριξη ανάπτυξης τουριστικών επιχειρήσεων που ειδικεύονται στoν Sports & Activities (π.χ. σχολές καταδύσεων/snorkeling, θαλάσσιου σκι, kite surfing
κτλ.)

• Προώθηση επενδύσεων βελτίωσης του παράκτιου μετώπου και των υποδομών του καθώς και της πρόσβασης σε αυτό για την ανάπτυξη και υποστήριξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Sports & Activities, ιδιαίτερα εκείνου που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες

• Προώθηση βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων καταλυμάτων κοντά σε σημεία υπαίθριων δραστηριοτήτων
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

10.1.1 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών πρόσβασης 
και προώθησης τοπικής γαστρονομίας και 
τοπικών προϊόντων

• 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   

• Εκσυγχρονισμός των τοπικών μονάδων τυροκομίας και κτηνοτροφίας ώστε να μετατραπούν σε επισκέψιμους χώρους 

• 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 

• 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

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

10.2.1 Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού 
τουρισμού

• Εδραίωση του brand «Κρητική Κουζίνα» στην κατηγορία των κορυφαίων γαστρονομικών ταυτοτήτων με βάση την αυτονομία στην παραγωγή, καθώς 
στο νησί παράγεται όλο το εύρος των πρώτων υλών, την υψηλή ποιότητα, το ιδιαίτερο συνδυασμό γεύσεων και πρώτων υλών που οδηγεί σε μοναδικές 
συνταγές και την μακραίωνη παράδοση της φιλοξενίας 

• Αξιοποίηση των πιστοποιήσεων που δίνονται σε επιχειρήσεις εστίασης, αγροτουριστικές μονάδες, μονάδες τυποποίησης και ξενοδοχεία και προάγουν 
την παραδοσιακή κουζίνα και την ποιότητα των πρώτων υλών. Ενδεικτικά, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των πιστοποιήσεων “We do local” και 
“Κρητική Κουζίνα” και οι βραβεύσεις ξενοδοχείων αναμένεται να αναδείξουν/προωθήσουν περαιτέρω τη γαστρονομική ταυτότητα του προορισμού

• Διασύνδεση του οινοτουρισμού και των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ  για τη δημιουργία ολοκληρωμένης γαστρονομικής εμπειρίας βασισμένης στην κρητική 
γαστρονομική παράδοση. Η γραβιέρα και η ξινομυζήθρα Κρήτης, τα παξιμάδια, τα χόρτα, το ελαιόλαδο και τα τοπικά αλλαντικά μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε εκδηλώσεις οινογευσίας ώστε να αναδειχθεί η ενιαία ταυτότητα της Κρητικής Κουζίνας

• Στρατηγική ανάδειξης της Κρήτης ως διεθνής προορισμός foodies βασισμένος στην παράδοση, στο συνδυασμό γεύσεων και στην υγιεινή διατροφή που 
χαρίζει μακροζωία. Η στρατηγική καλείται να συμπεριλάβει την ένταξη της Κρητικής Κουζίνας σε άρθρα ταξιδιωτικών περιοδικών και σε διεθνείς λίστες 
με  Food Destinations

• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία όπου μπορούν να 
φιλοξενηθούν διεθνείς σεφ και να μετουσιώσουν τις παραδοσιακές συνταγές σε σύγχρονες γαστρονομικές εμπειρίες

• Ανάδειξη των τοπικών εκδηλώσεων/πανηγυριών που προβάλλουν τη λαϊκή παράδοση του νησιού σε συνδυασμό με την τοπική κουζίνα - ενδεικτικά 
αναφέρουμε πανηγύρια τα οποία πραγματοποιούνται όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε ορεινά χωριά και σε παραθαλάσσιους προορισμούς και 
προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες μέσω των τοπικών εδεσμάτων (γαμοπίλαφο, ρακή)

• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
• Καλλιέργεια αφηγήματος που πλαισιώνει τις τοπικές συνταγές και τα τοπικά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τη γαστρονομία όπως τα ρακοκάζανα, το 

γαμοπίφαλο, το αντικριστό, τα καλτσούνια
• Δημιουργία συλλόγων και συνεργατικών σχημάτων αποτελούμενα από κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματίες, παραγωγούς / αγρότες και επιστήμονες σε 

κλάδους που σχετίζονται με τη γαστρονομία όπως οινοποιούς και γεωπόνους αλλά και ιστορικούς που θα αναδείξουν τις τοπικές καλλιέργειες και 
συνταγές και θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο αφήγημα που θα συνοδεύει την παρουσία του προορισμού σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και 
διαγωνισμούς

• Προώθηση εκδηλώσεων/ εορτασμών- αφιερωμένες σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά που ταυτόχρονα αναδεικνύουν την συνεκτικότητα και την 
ποιότητα της τοπικής κουζίνας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ετήσια γιορτή τοπικών προϊόντων στο Ηράκλειο

• Προώθηση και προβολή οινοτουριστικών διαδρομών (Δρόμοι του Κρασιού) και στις τέσσερις ΠΕ της Κρήτης
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

10.2.2 Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Ανάδειξη παραδοσιακών χώρων εστίασης όπως τα καφενεία καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής και δίνουν την ευκαιρία στον 
επισκέπτη να έρθει σε επαφή με ντόπιους και να γνωρίσει αυθεντική φιλοξενία ενώ μπορεί να γευτεί παραδοσιακή ρακή και σπιτική κουζίνα 

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών π.χ. με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής, 
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς

• Ανάπτυξη και προώθηση διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας βάσει παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, οινοπαραγωγής, βραβευμένων 
εστιατορίων στην περιοχή κ.α. και σύνδεση και εμπλουτισμός των διαδρομών γευσιγνωσίας με στοιχεία της τοπικής παράδοσης, της ιστορίας και του 
πολιτισμού της περιοχής και της τοπικής αρχιτεκτονικής. 

• Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων και σε μονάδες κτηνοτροφίας (μέλι, οίνος, τυρί), συνδυασμένα 
με γαστρονομικές και οινοτουριστικές διαδρομές και περιπατητικές διαδρομές σε ορεινά σημεία όπου συνήθως βρίσκονται τα βοσκοτόπια και οι 
μονάδες μελισσοκόμων

• Δημιουργία διαδρομών ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει όλη τη διαδικασία παραγωγής κρασιού από τον τρύγο και το πάτημα των σταφυλιών μέχρι την 
τελική εμφιάλωση καθώς και ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών σχετικά με το παραδοσιακό ρακοκάζανο για την παραγωγή της ρακής. Επιπλέον, στην 
Κρήτη μπορούν να αναπτυχθούν διαδρομές σχετικά με την ελιά και την παραγωγή ελαιόλαδου που θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια όπως η φύτευση, 
η καλλιέργεια, το κλάδεμα, το μάζεμα του καρπού και η διαδικασία της έκθλιψης στο ελαιοτριβείο

• Ανάπτυξη σεμιναρίων σχετικά με την παραγωγή του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού και του παξιμαδιού που αποτελούν βασικό κομμάτι της κρητικής 
κουζίνας και συνδυάζονται με το τοπικό ελαιόλαδο και τα τυροκομικά προϊόντα ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες συνταγές παρασκευές και βασίζονται 
σε διάφορες πρώτες ύλες όπως το κριθάρι, το χαρούπι και το αλεύρι ολικής άλεσης

10.2.3 Ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των 
τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και 
προϊόντων ως παράγοντας διαφοροποίησης 
του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της 
τοπικής ταυτότητας 

• Καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις όπου θα παρουσιάζεται η μεγάλη ποικιλία των τοπικών προϊόντων και ένα 
διευρυμένο «καλάθι των Κρητικών προϊόντων» 

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των 
ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον προορισμό - η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης σε εκθέσεις όπως η έκθεση τροφίμων και ποτών 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ μπορούν να συντελέσουν στην εξωστρέφεια της Κρήτης ως γαστρονομικός προορισμός 

• Διαφοροποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι και τα βότανα ως παράγοντες προστιθέμενης αξίας στην 
τουριστική εμπειρία αλλά και στην ένταξη τους στο καθημερινό διατροφολόγιο καθώς συμβάλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής

• Ανάδειξη τοπικών προϊόντων που δημιουργούν έντονα στοιχεία διαφοροποίησης καθώς δύσκολα συναντώνται σε άλλα σημεία της επικράτειας όπως το 
χαρούπι, το απάκι, το σύγκλινο και το ξυδάτο χοιρινό 

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

10.3.1 Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

• 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- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

• Προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου, μέσω χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακού περιεχομένου, σχετικά με 
την εξέλιξη της Κρητικής Κουζίνας, από τη Μινωική Εποχή μέχρι και σήμερα και την άρρηκτη διασύνδεση με το σύνολο της πολιτιστικής ταυτότητα και 
της οικονομικής ανάπτυξης με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών σε οινοποιεία, τυροκομία, αμπελώνες, και ελαιώνες κτλ.

• Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (web & mobile app) για την διαδικτυακή δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, 
φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς (γεωργοί, παραγωγοί ελαιολάδου, κτλ.) με τους καταναλωτές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, super markets)

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

10.3.1 Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού
(συνέχεια)

• Προώθηση των Ψηφιακών Διαδρομών Οίνου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 

• Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και λαογραφικών πηγών της Κρητικής Κουζίνας

• Ψηφιοποίηση των καταλόγων των εστιατορίων για μια αναβαθμισμένη contactless εμπειρία των πελατών

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

10.4.1 Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Διαφύλαξη της πρωτογενούς παραγωγής από μεθόδους μαζικής παραγωγής, μονοκαλλιέργειας 

• Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και τις βιοποικιλότητας με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής 
θρεπτικής και γευστικής αξίας βασισμένος σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής 

• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζει αειφορία και ποιότητα

• Αξιοποίηση του δικτύου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης και προώθηση, αυστηροποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του 
σήματος πιστοποίησης  Κρητικής Κουζίνας προβάλλοντας την Κρητική γαστρονομία και τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων από εστιατόρια και 
ξενοδοχεία, προωθώντας την διαφύλαξη της γαστρονομικής κουλτούρας της Κρήτης και των τοπικών μαγειρικών παραδόσεων της

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού, στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων (εξοικονόμηση ενέργειας / 
νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κτλ.) για τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων χωρίς η ανθρώπινη δραστηριότητα να τους απειλεί

• Δημιουργία μιας κρητικής τράπεζας τοπικών καλλιεργήσιμων σπόρων, με στόχο τη διαφύλαξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής - η τράπεζα 
θα αποθηκεύει και θα ταξινομεί τις τοπικές ποικιλίες (βότανα, λαχανικά, δέντρα κτλ.) συμβάλλοντας έτσι στην διατήρηση της χλωρίδας για τις επόμενες 
γενεές

• Ενίσχυση και ανάδειξη του cluster Delights of Crete (DoC) που διενεργείται στο πλαίσιο του Interreg Europe και προωθεί την κάλυψη των αναγκών σε 
καύσιμα και ζωοτροφές για την πρωτογενή παραγωγή μέσω τοπικών προϊόντων και συνεργατικών σχημάτων όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από καύση βιομάζας (φυτικά έλαια)

• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Ενίσχυση δεξιοτήτων 
& ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας 

10.5.1 Δημιουργία δικτύωσης ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων για την ενίσχυση της 
γαστρονομίας ως εργαλείου προσέλκυσης 
τουριστικού ενδιαφέροντος

• Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας της Κρήτης στις ξενοδοχειακές μονάδες με την απονομή σχετικής πιστοποίησης, η οποία θα ευνοήσει τη 
δημιουργία ενός cluster τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών το οποίο θα ενισχύει ενεργά την τοπική γαστρονομία

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς συνεταιρισμούς παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με βάση τις αρχές δίκαιου 
εμπορίου και δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με βάση συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα 

• Καθιέρωση ετήσιου Ζωντανού/Δυναμικού Εργαστηρίου (Living Lab) με θέμα τη γαστρονομία και συμμετοχή τοπικών και διεθνών εκπροσώπων του 
κλάδου με εστίαση στην Κρητική Κουζίνα

• Προώθηση δικτύωσης μεταξύ των παραγωγών προϊόντων αγροδιατροφής και εστιατορίων, ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, εταιρειών και tour 
operators, επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής, οργανωτών events και υπαίθριων δραστηριοτήτων

• Σύμπνοια του περιβάλλοντος με τη γαστρονομία μέσω των συνεργασιών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός δικτύου ποιοτικού street food
βασισμένο στην τοπική παραγωγή στα αστικά κέντρα

• Επέκταση του δικτύου διανομής τοπικών προϊόντων με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα τους

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (4)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων 
& ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας 
(συνέχεια)

10.5.2
.

Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολής 
επιχειρήσεων

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς  παραγωγούς  με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων καλών πρακτικών και τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας

• Παροχή κινήτρων για την επέκταση της εμφιάλωσης της τοπικής παραγωγής κρασιού και ρακής  που τώρα πραγματοποιείται σε ερασιτεχνική βάση

• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους και παροχή κινήτρων στον μεταποιητικό κλάδο καθώς και 
καλλιέργεια αλλαγής κουλτούρας σχετικά με την τυποποίηση ιδιαίτερα στην παραγωγή ελαιόλαδου

• Πρόγραμμα προβολής  πιστοποιημένων επιχειρήσεων (εστίασης, παραγωγής τροφίμων, καταλυμάτων, καταστημάτων τροφίμων και ποτών), κατόπιν 
ποιοτικής αξιολόγησης και ένταξη των επιχειρήσεων σε σύστημα ανάδειξης και προβολής της Κρητικής Κουζίνας

10.5.3
.

Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων που θα ενσωματώνουν την παραδοσιακή φιλοξενία 

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση 
βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού, με στόχο τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού, ώστε το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών να παραμένει υψηλό και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του high-end 
τμήματος του Γαστρονομικού Τουρισμού που προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη (επιπλέον η κατάρτιση θα πρέπει να εξελίσσεται δυναμικά και ως προς 
τις απαιτήσεις αναδυόμενων αγορών, όπως η Κίνα και η Ινδία, με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες)

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 «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 1.1.1.

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

Μεσοπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Προώθηση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηρακλείου με σκοπό την επιπλέον λειτουργία και ανάπτυξη ώστε να 

αποτελέσει σημαντικό κόμβο μεταφορών και logistics Βραχυπρόθεσμος

3 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Προώθηση μελέτης και συγκροτημένου Master plan σε σχέση με τους λιμένες της Κρήτης ανά ΠΕ, περιλαμβάνοντας 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

Μεσοπρόθεσμος

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

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

Μεσοπρόθεσμος

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Δράσεις λιμενικών έργων, όπως: Επέκταση & βελτίωση του λιμανιού στο Κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά, με συνολική δαπάνη €5,7 εκατ.. Το 
έργο περιλαμβάνει επέκταση κατά 100 μέτρα του προσήνεμου μόλου, την πόντιση τριών νέων κρηπιδωμάτων για την ασφάλεια της λιμενικής 
υποδομής και αρχιτεκτονική διαμόρφωση των χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων, Προώθηση και υλοποίηση μελετών και έργων βελτίωσης σε 
άλλους λιμένες του προορισμού όπως Γαύδου, Σφακίων, Παλαιόχωρας, Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Αγίας Γαλήνης, Σητείας, 
Εφαρμογή λύσεων ITS (έξυπνων συστημάτων μεταφοράς) σε λιμένες (τεχνολογίες «ευφυών» λιμένων) για διαχείριση της ζήτησης, 
βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση λιμενικών λειτουργιών)

Μεσοπρόθεσμος

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

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 (Λιμενική Αστυνομία, τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου κ.ά.). Ο 
προϋπολογισμός του έργου που έχει συμπεριληφθεί σε πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών φθάνει τα €5 εκατ., ενώ η χρηματοδότησή του
είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του λιμένα Σούδας και ορίζει την 
οργάνωση κίνησης και δραστηριοτήτων σε αυτό το τμήμα της προβλήτας

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την 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
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

7
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Δράσεις προώθησης, προβολής και ενίσχυσης εξωστρέφειας του προορισμού, όπως: Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής 
τουριστικής προβολής του brand «Κρήτη» προωθώντας την ποικιλομορφία και το πλήθος επιλογών που προσφέρει ο προορισμός, που θα
περιλαμβάνει δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, συνέργειες με τον ΕΟΤ και την Marketing Greece, το Υπουργείο Τουρισμού και την 
Περιφέρεια και θα έχει ως στόχο τη ανάδειξη νέων πόλων τουριστικής ανάπτυξης, ιδίως στην ενδοχώρα του νησιού και στη Νότια Κρήτη και 
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Κρήτη» στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO), εστιασμένη στα τουριστικά προϊόντα προς ανάπτυξη του προορισμού και στις 
βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων  
(π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση 
και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας, Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing 
Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, 
vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε βασικές αγορές, 
αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι 
πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό, Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στον 
προορισμό, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων του προορισμού, Οργάνωση, ανάπτυξη κα προώθηση του νεοϊδρυθέντος
(Φθινόπωρο 2019) Film Office για την προώθηση της Κρήτης ως κινηματογραφικού προορισμού και ανάπτυξη συνεργειών με σχετικούς φορείς 

Βραχυπρόθεσμος

8
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1.

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

Βραχυπρόθεσμος

9 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου, όπως: ολοκλήρωση των μελετών και της φάσης ωρίμανσης αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε κλειστό 
αυτοκινητόδρομο με ανισόπεδους κόμβους σε όλο το μήκος του, έργο που θα αναμορφώσει τις προοπτικές με στόχο την σύντομη έναρξη 
υλοποίησης του έργου, Αναβάθμιση του ΝΟΑΚ περιλαμβάνοντας τα τμήματα Ρέθυμνο-Αρμένοι-Αγία Γαλήνη, Τυμπάκι-Ιεράπετρα και των 
Κάθετων Αξόνων Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα. Εξέταση των προοπτικών ενσωμάτωσης στον ΝΟΑΚ του τμήματος από τα 
Σφακία και το Φραγκοκάστελλο μέχρι το Τυμπάκι, συνδεόμενο με τον οδικό άξονα που συνδέει το Ρέθυμνο με το Τυμπάκι, και ενεργοποίηση της 
ΠΕ Ρεθύμνου και των Δήμων Σφακίων, Φαιστού και Γόρτυνας, Βελτίωση οδικής ασφάλειας, σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και καταγραφή 
επικίνδυνων σημείων του υπάρχοντος πρωτεύοντος οδικού δικτύου, Βελτίωση και αναβάθμιση των κάθετων οδικών αξόνων που συνδέουν τον 
ΒΟΑΚ με την ενδοχώρα και τη Νότια Κρήτη, του δευτερεύοντος οδικού δικτύου καθώς και του ορεινού οδικού δικτύου του νησιού, βελτιώνοντας 
την περιφερειακή και χωρική προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα, Σύνδεση κύριων αεροδρομίων και λιμένων της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά) με 
τον ΒΟΑΚ και βελτίωση οδικής πρόσβασης με τα αστικά κέντρα που εξυπηρετούν, Υλοποίηση του έργου παράκαμψης του παραδοσιακού 
οικισμού της Πλάκας μέσω νέας χάραξης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η νέα χάραξη θα βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τις παραλιακές ζώνες της 
περιοχής και δεν θα διέρχεται από παραλιακές ζώνες και εκτάσεις, Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική 
ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μακροπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την 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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10 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1.

Δράσεις βελτίωσης του αστικού ιστού, ιδιαίτερα ως προς την προσβασιμότητα και τη  οδική ασφάλεια, όπως: Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, 
στο οδικό δίκτυο που συνδέεται με τις πύλες εισόδου/εξόδου του προορισμού, στο εσωτερικό οδικό δίκτυο και στους περιφερειακούς κόμβους 
των πόλεων, Βελτίωση των πεζοδρομίων με έργα καθαρισμού και διαπλάτυνσης καθώς και έργα για τη χρήση από ΑμΕΑ όπως ράμπες και οδηγοί 
τυφλών 

Μακροπρόθεσμος

11
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των αστικών κέντρων και των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων που
περιλαμβάνουν δράσεις επέκτασης πεζοδρόμων και ζωνών πρασίνου, ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, ανακαίνισης 
εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων,
ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις 
(εστιασμένες παρεμβάσεις σε αναδυόμενους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος) και γενικά βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης του αστικού 
περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα 
σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα
κ.α.

Μεσοπρόθεσμος

12
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

7.2.1.
Δημιουργία ειδικού τμήματος του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση 
της Κρήτης ως σύγχρονος και αναπτυγμένος προορισμός αγροτουρισμού και οικοτουρισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις,
παρουσία σε ιστοσελίδες και περιοδικά που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων) 

Βραχυπρόθεσμος

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, όπως: 
Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς 
(αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και εμπορικών δραστηριοτήτων/πωλητηρίων, καφέ και εστιατορίων, χώρων 
υγιεινής και καθαριότητας, πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων και χώρων πάρκινγκ, με ιδιαίτερη μνεία για ΑΜΕΑ κα άτομα μειωμένης 
κινητικότητας κτλ..), Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, Ενέργειες για την αποκατάσταση και 
επισκεψιμότητα μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και ενίσχυση τους με τα κατάλληλα αφηγηματικά εργαλεία (πλούσια ιστορία, διασύνδεση 
με τον μυθολογικό Μινώταυρο)

Μεσοπρόθεσμος

14 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 8.1.2.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα, όπως: Αναβάθμιση των υποδομών στους υδροβιότοπους της Κρήτης που 
αναπτύσσονται στις λίμνες και στα ποτάμια του νησιού καθώς σε κάποιούς υδροβιότοπους μπορούν να αναπτυχθούν ήπιες αθλητικές 
δραστηριότητες (λίμνη Κούρνα) ενώ οι περισσότεροι διαθέτουν μακραίωνη ιστορία, Αναβάθμιση των παρατηρητήριων ορνιθοπανίδας και 
πανίδας με την επάνδρωση τακτικού προσωπικού και κατάλληλο υποστηρικτικό και πληροφοριακό υλικό, Δημιουργία δικτύου κέντρων 
πληροφόρησης και ενημέρωσης στις προστατευόμενες περιοχές Natura καθώς η μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις για την αναγνώριση τους, Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε 
ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές
διαδρομές και πεδία αναρρίχησης

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (3) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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15
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του νότιου παράκτιου μετώπου όπως: 
Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, Μελέτη και καταγραφή της φέρουσας 
ικανότητας των παραλιών του νησιού και ανάλογη κατηγοριοποίησή τους που θα συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών 
του προορισμού, Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση τεχνολογίας LED σε δημόσιο φωτισμό, έξυπνους μετρητές, 
προγράμματα εξοικονόμησης νερού κ.α., Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων
περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.), Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  
των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών, Προώθηση διαδικασιών διενέργειας μελετών και υλοποίησης 
έργων για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης ακτών (ενδεικτικά αναφέρεται ο κόλπος των Χανίων), Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση 
και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό «έξυπνων» κάδων για συλλογή σε 
ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια και συλλογή απορριμμάτων 
από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών, Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από τους Δήμους και εθελοντικές 
ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμος

16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

7.4.2.

Δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου, όπως: Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα 
είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης, Ευελιξία στο νομοθετικό 
πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας (υπηρεσίες 
καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες)

Βραχυπρόθεσμος

17 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Δράσεις βελτίωσης μαρίνων, όπως: Επικαιροποίηση, προσαρμογή μελετών και ολοκλήρωση κατασκευής Μαρίνας Μαλίων, Αναβάθμιση Μαρίνας
Αγίου Νικολάου με βελτίωση λιμενικών υποδομών, υπηρεσιών και περιβάλλοντος χώρου, Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των 
θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε
άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που 
λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

Μεσοπρόθεσμος

18
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.
Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, κατηγορίες) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό 
υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τουριστικών πόλων του προορισμού που παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες και 
προφίλ μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κρήτης και τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζουν

Βραχυπρόθεσμος

19
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.2. Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων, όπως: Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και 
κατηγορία καταλύματος, Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την 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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20 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 8.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας, όπως: Βελτίωση και διεύρυνση των χώρων στάθμευσης οχημάτων περιμετρικά των
σημείων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς οι υπάρχοντες χώροι έχουν περιορισμένη φέρουσα ικανότητα και η χωρητικότητα τους 
βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τη ζήτηση, Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των 
συγκοινωνιακών γραμμών και προσαρμογή του στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής, Αναβάθμιση 
της αγροτικής οδοποιίας ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για οικοτουριστικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες, Πιστοποίηση μονοπατιών 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Μεσοπρόθεσμος

21
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.5.

Δράσεις προώθησης της αειφορίας και τήρησης της φέρουσας ικανότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού, όπως: Επιτάχυνση 
διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο 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 αιγιαλού 
(π.χ. Αγία Πελαγία), Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα 
ικανότητα

Μεσοπρόθεσμος

22
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.5. Δράσεις προώθησης περιβαλλοντικής προστασίας, όπως: Προστασία των περιοχών ΝATURA 2000  και άλλων σημείων αυξημένης 
περιβαλλοντικής σημασίας από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (5) 

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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23 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 10.4.1.

Προώθηση αειφορίας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και δράσεων 
όπως η ανάπτυξη Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και τις βιοποικιλότητας με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής θρεπτικής και γευστικής αξίας 
βασισμένος σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής 

24 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1.

Ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών κρουαζιέρας: Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, 
Εξασφάλιση της πρόσβασης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία με τοπικούς φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων συγκοινωνιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τον αριθμό των 
επιβατών κρουαζιέρας, Ανάπτυξη και βελτίωση υγειονομικών πρωτοκόλλων που ακολουθούν οι επιβάτες και τα πληρώματα των κρουαζιερόπλοιων, ώστε να καταστεί η κρουαζιέρα ως ένα από τα 
ασφαλέστερα τουριστικά προϊόντα στην COVID εποχή 

25 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 8.4.3.

Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, όπως: Θεσμοθέτηση Διαχειριστικών Φορέων για την προστασία και την ανάδειξη των περιοχών Natura 200 
καθώς και δημιουργία Διαχειριστικών Φορέων για το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Σητείας, Προώθηση του προγράμματος GEO-IN που αποτελεί σύμπραξη της ΕΕ με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη ώστε να αναβαθμιστούν και να εμπλουτιστούν οι προορισμοί και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και ο βαθμός 
ευαισθητοποίησης του, Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και συστήματος δεικτών για τη 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, Σύγχρονα διαχειριστικά σχέδια και μελέτες καταρτισμένες από συμπράξεις επιστημονικών και οικονομικών φορέων που θα καταγράφουν και θα αξιολογούν  τη 
φέρουσα ικανότητα των περιοχών σε δυναμικό χρόνο, Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων σε συνδυασμό με βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων, Προστασία της βιοποικιλότητας  
των περιοχών Νatura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας, Σαφής καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος που απαιτείται για τη μετάβαση στον προορισμό, Μελέτη για την παράλληλη 
επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων του κλάδου του οικοτουρισμού

26 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

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 (π.χ. πρώην αμερικανική 
βάση στις Γούρνες Ηρακλείου, στη χωρία του οποίου εντοπίζεται και το εξαιρετικού επιπέδου Cretaquarium του ΕΛΚΕΘΕ, ανάπλαση της περιοχής που καταλαμβάνει σήμερα το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης, 
όταν θα γίνει η μεταφορά στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καστελίου)

27 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 8.1.1.

Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών, όπως: Επέκταση της καταγραφής και της σύνδεσης των μονοπατιών – διαδρομών (ο περιπατητικός χάρτης της Κρήτης είναι αρκετά εκτενής αλλά 
ακόμα υπολείπονται αρκετές διαδρομές που μπορούν να καταγραφούν ώστε να ολοκληρωθεί), Κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης) με συχνή 
ανανέωση όπου κρίνεται απαραίτητο καθώς και συχνός καθαρισμός των μονοπατιών και ανακατασκευή λόγω φυσικών καταστροφών ή διαβρώσεων, Ανάπτυξη ποδηλατικής διαδρομής όπου η γεωμορφολογία 
το επιτρέπει, Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ

28 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 9.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών τουρισμού περιπέτειας, όπως: Ολοκλήρωση των καταδυτικών πάρκων που σχεδιάζονται στην Κρήτη σε Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, Μονοναύτη, Χερσόνησο, Σταλίδα, Ρέθυμνο, 
Αγία Γαλήνη, Πλακιά, Αποκόρωνα και Σχοινάρια, Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων περιμετρικά του νησιού στο παράκτιο μέτωπο, καθώς ο Ποδηλατικός Γύρος της Κρήτης συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολλούς 
συμμετέχοντες και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης με την ενίσχυση των κατάλληλων υποδομών, Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων και αξιοποίηση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας 
και του ενάλιου αποθέματος, Άνοιγμα αναρριχητικών διαδρομών και ανανέωση των μόνιμων ασφαλειών που υπάρχουν στους βράχους  

29 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.4.

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου του προορισμού, όπως: Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος 
της Κρήτης που ενισχύει την αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύει τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και 
δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών, Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής 
κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

30 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 8.4.2.

Δράσεις προστασίας του οικοτουριστικού περιβάλλοντος, όπως: Μελέτη για την προστασία των σπηλαίων από τις διαβρώσεις που προκαλεί ο χρόνος και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις λόγω της 
επισκεψιμότητας, Τακτικός καθαρισμός των φαραγγιών και έλεγχος των διαβρώσεων που προκαλούν οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, Ανάπτυξη δικτύων προστατευόμενων ειδών και 
αυστηροποίηση των κανόνων προστασίας ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα (Kρι Κρι, Σπιζαετός)

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (6)

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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31 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

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 (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη - ενδεικτικά, θα συγκεντρώνει 
πληροφορίες όπως:
- Συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19 και με συνδεόμενα με αυτή και τον τομέα του τουρισμού πληροφορίες (καθεστώς ανά χώρα προέλευσης του 
επισκέπτη, νοσοκομεία αναφοράς, υγειονομικές υπηρεσίες, άλλες χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες πρώτης ανάγκης)
- Δεδομένα για την παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, εκδηλώσεις 
τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και τα παιδιά κ.α.)
- Ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν 
- Άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ και άτομα μειωμένης κινητικότητας, αποστάσεις ταξιδιών, 
προγνώσεις καιρού και διαθέσιμες επιλογές δραστηριοτήτων για τους τουρίστες κτλ.)

32 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sun & Beach, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις 
διαθέσιμες παραλίες και τις παρεχόμενες υποδομές και δραστηριότητες (π.χ. χάρτες, πρόσβαση, περιγραφή/χαρακτηριστικά, αξιολόγηση, παρεχόμενες υπηρεσίες, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. 
φιλική για οικογένειες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία ενδιαφέροντος, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ/συστήματα seatrac) - στην πλατφόρμα θα 
περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας και σε οργανωμένες υπηρεσίες / δραστηριότητες που προσφέρονται ενώ θα περιλαμβάνει κρίσιμη πληροφόρηση σχετικά 
με τις καιρικές συνθήκες και ποιες παραλίες ευνοούνται για τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών

33 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 3.3.1. 

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού τουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. κλιματολογικές συνθήκες, παροχές δικτύων, κτλ. και την δυνατότητα διαδικτυακής κράτησης

34 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις ενίσχυσης της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής –ιδίως από τον Απρίλιο και μετά-
με την παράλληλη ανάπτυξη των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων, Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των 
τουριστικών αξιοθέατων, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του αυτοκινητοδρόμου

35 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 5.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του City Break, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα τουριστικά προϊόντα, εμπειρίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες του τουρισμού πόλης (π.χ. δρώμενα, παραστάσεις, ώρες λειτουργίας καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, γαστρονομία και 
νυχτερινή ζωή, ώρες επισκεψιμότητας πολιτιστικών μνημείων και χώρων) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

36 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.2. Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο (δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, 

αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)

37 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 7.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Αγροτουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες 
βελτιστοποιημένων για πολλαπλούς τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς 
πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 
Αγροτουρισμού

38 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 8.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Οικοτουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -
βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς 
πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (7)

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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39 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.3.

Δράσεις αναβάθμισης βασικών υποδομών του προορισμού που βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών , όπως: Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε 
χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους της Κρήτης, ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ (Λεωφορεία, ΤΑΧΙ κτλ.), Ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου σχεδίου μετεπιβιβάσεων για επιβάτες με ολοκληρωμένους κόμβους μεταφορών

40 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 9.4.1.

Δράσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αθλητικών υποδομών του προορισμού, όπως: Αυστηρή περιβαλλοντικοί όροι των υποδομών ΑΠΕ ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές που λαμβάνουν 
χώρα αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες, Μελέτες και θεσμικές νομικές και γνωμοδοτικές παρεμβάσεις για την προστασία των Εθνικών Πάρκων και των  υγροτόπων όπου αναπτύσσονται 
αθλητικές δραστηριότητες, Προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος όπου βρίσκεται του χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του ώστε να μην ξεπεραστεί 
(με δεδομένες τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής)

41 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 1.2.1.

Προβολή και αξιοποίηση των ισχυρών στοιχείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη (πολύ καλό επίπεδο υγειονομικής κάλυψης, πλήθος διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση 
ή αγορά, καλή αεροπορική πρόσβαση, σημαντικά αστικά κέντρα αλλά και απομονωμένοι προορισμοί ενσωματωμένοι στο φυσικό περιβάλλον προσφέροντας ιδιωτικότητα χωρίς να αισθάνεται κάποιος 
αποκομμένος, πολύ καλό επίπεδο εστίασης, εμπορικές αγορές και εμπορικά κέντρα, εγγύτητα σε παράκτιο μέτωπο και σε πλήθος δραστηριοτήτων πολιτιστικού, οικοτουριστικού, γαστρονομικού 
ενδιαφέροντος) ως προς τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων τουρισμού (silver economy, digital nomads) για την προσέλκυσή τους

42 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 10.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Γαστρονομικού Τουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση 
σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων,  Προώθηση των Ψηφιακών Διαδρομών Οίνου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου, Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και λαογραφικών πηγών της Κρητικής Κουζίνας

43 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 8.4.1.

Δράσεις σύνδεσης του οικοτουρισμού με την εκπαίδευση, όπως: Σύνδεση των προγραμμάτων που προσφέρει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και με κεντρικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καλλιέργεια οικοτουριστικής κουλτούρας και κουλτούρας υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, Ενίσχυση του δικτύου των 
κέντρων πληροφόρησης και των δράσεων των Φορέων Διαχείρισης ώστε το μεγαλύτερο εύρος των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων να συνοδεύεται από πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικά και 
ενημερωτικά προγράμματα

44 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία, όπως: Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη 
σήμανση,  Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση, Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών 
ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα), Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το 
οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο, Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων, 
Συνέχιση και ενίσχυση των ήδη σημαντικών ενεργειών για υποδομές προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμΕΑ και σε περισσότερες παραλίες του προορισμού (είτε με επέκταση συστημάτων seatrac σε 
περισσότερες παραλίες καθώς τα προηγούμενα έτη υπήρχαν ήδη εγκαταστάσεις στην Παραλία Χώρας (Ρέθυμνο), σε τρείς παραλίες των Χανίων (Άγιοι Απόστολοι,  Άγιος Ονούφριος και Νέα Χώρα) και 
στον Καρτερό (Ηράκλειο) είτε παροχή πρόσβασης με χρήση πλωτών αμαξιδίων κ.α.)

45 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3.

Δράσεις προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον προορισμό, όπως: Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ιδίως στα τέσσερα σημαντικά αστικά κέντρα της Βόρειας Κρήτης 
(Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος), 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, Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου και εναλλακτικών μικρομέσων αστικής μετακίνησης εντός των αστικών ιστών και τη 
χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων. Μελέτη για τη χάραξη ποδηλατοδρόμων παράλληλα με το τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει κοντινούς προορισμούς, τη διαμόρφωση δικτύου νέων και 
υφιστάμενων ποδηλατόδρομων, και τέλος την αναβάθμιση / συντήρηση υπαρχόντων, Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

46 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3. Εφαρμογή καινοτόμων και «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων σε συστήματα μεταφοράς, πληροφόρησης τελικού χρήστη, διαχείρισης, τεχνολογίας και καινοτομίας, βελτίωση λειτουργίας οδικού 

δικτύου και άλλων βασικών δικτύων και υποδομών, ευρυζωνικότητας και εφαρμογής σε κινητές/φορητές συσκευές κτλ.

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (8)
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47 Προστασία περιβάλλοντος 
&  αειφορία 3.4.1.

Δράσεις βιώσιμης διαχείρισης, περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας της κρουαζιέρας, όπως: Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού (με χρήση ΑΠΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ροών, 
αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα κρουαζιερόπλοια), Εξέταση των συνεπειών του χαρακτηρισμού της Μεσογείου ως ECA (Emission Control Area – Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών) με εκτίμηση του 
οφέλους για το περιβάλλον και τον τρόπο επηρεασμού της ζήτησης (καθώς ο χαρακτηρισμός επιφέρει περαιτέρω επιβαρύνσεις στην ακτοπλοΐα), Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (π.χ. 
χρονοθυρίδες και αξιοποίησή τους μέσω ψηφιακών εφαρμογών) με την παράλληλη αύξηση των ροών επισκεπτών κρουαζιέρας, και ομαλής/οργανωμένης διοχέτευσης τους στον προορισμό με τρόπο 
που δεν θα επιβαρύνει την αστική κινητικότητα και τη ζωή των κατοίκων

48 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 4.4.1.

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού, όπως: Προστασία και ανάδειξη των γνωστότερων πολιτιστικών μνημείων της Κρήτης με τις 
σημαντικότερες ανάγκες να επικεντρώνονται στο Βόρεια Κρήτη, ενώ οι όποιοι πολιτιστικοί πόροι που εντοπίζονται στη Νότια Κρήτη δεν έχουν αξιοποιηθεί. Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και 
ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων, Εργασίες αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που 
στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα, Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών

49 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 5.4.3. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού κτιριακού αποθέματος, όπως: Προστασία των παραδοσιακών οικισμών που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, Αποκατάσταση, επανένταξη και 

αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέντρο της πόλης

50 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 7.4.2.

Μελέτη για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις τοπικές καλλιέργειες. Πρόβλεψη για το επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα οικόσιτα ζώα 
και την κτηνοτροφία καθώς και στις τοπικές καλλιέργειες όπως τα οπωροκηπευτικά, τα εσπεριδοειδή και στις καλλιέργειες που αναπτύσσονται στην Κρήτη όπως το αβοκάντο, η μπανάνες, η αλόη και 
το χαρούπι 

51 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού, όπως: Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων 
πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και 
ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, 
τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την 
βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού, Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το 
μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης)

52 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ενός ετήσιου περιεκτικού χρονολογίου των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη

53 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Προώθηση των διαδικασιών για την δημιουργία της νέας Πολιτιστικής διαδρομής των Μινωικών 
Ανακτόρων (νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με την συνεργασία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ») με τίτλο «ΜΙΝΩΑΣ» για την ανάδειξη και αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος του προορισμού, 
Προβολή/ανάπτυξη τοπικών δρώμενων και ποικίλων θεματικών εκδηλώσεων για πολιτιστικά-θρησκευτικά θέματα (και πέραν της περιόδου αιχμής), Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών σε αστικά 
κέντρα και άλλους πολιτιστικούς πόλους του νησιού συμβάλλοντας στην προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του κάθε υποπροορισμού, τόσο για το θρησκευτικό τουρισμό (σημαντικός πλήθος, 
παλαιοχρισταινικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και εκκλησιών) σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εργαλεία αφήγησης (Απόστολος Παύλος, Απόστολος Τίτος) και του πλήθους των 
προσφερόμενων θρησκευτικών διαδρομών (http://orthodoxcrete.com/el/routes/), όσο και για τον πολιτιστικό τουρισμό με σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με την εξεταζόμενη ιστορική περίοδο 
(παλαιολιθική εποχή, Μινωικός πολιτισμός, Ελληνιστικοί χρόνοι, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Εποχή, Ενετική περίοδος). Προώθηση των διαδρομών αυτών με χρήση κατάλληλων εργαλείων storytelling, 
Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (9)
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54 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Δράσεις ενίσχυσης βασικών υποδομών, όπως: Προώθηση μελετών και υλοποίηση έργων που βασίζονται σε μία πολύπλευρη στρατηγική για τη διασφάλιση της υδροδότησης της Κρήτης (αξιοποίηση 
φραγμάτων, υπόγειων υδάτων, προώθηση έργων αφαλάτωσης στα ξενοδοχεία κτλ.), καθώς οι πολύ αυξημένες ανάγκες κατά την θερινή περίοδο ασκούν σημαντικές πιέσεις στα υδατικά αποθέματα 
του νησιού, Προώθηση μελετών και υλοποίησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (π.χ. έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Ταυρωνίτη) και στις τέσσερις ΠΕ της Περιφέρειας, Ενίσχυση με μέσα 
αντιπυρικής προστασίας, αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών

55 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις βελτίωσης βασικών δικτύων και υποδομών, όπως: Προώθηση κατασκευής νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης καθώς και υλοποίησης έργων αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης 
επιστρατεύοντας τις έξυπνες εφαρμογές με τηλεμετρία και τηλε-έλεγχο διαρροών που θα ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υδάτινους πόρους του νησιού και θα συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην εξοικονόμηση τους, Υλοποίηση στοχευμένων έργων για την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση ελλειμμάτων σε δίκτυα και ΕΕΛ, ιδιαίτερα σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές 
(Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία κτλ.) καθώς και σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες

56 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1. Προώθηση σχεδίων αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως: ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, Υπογειοποίησης των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και 

τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στα αστικά κέντρα και στους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού

57 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.4.

Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στο νησί ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης  φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή όπως π.χ. η διάβρωση των ακτών, 
υπερχείλιση ρεμάτων κ.α. Ανάπτυξη υποδομών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με μακροχρόνια πρόβλεψη στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή (πλημμύρες, ακραίες 
θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις και ανομβρία)

58 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 5.4.1.

Δράσεις ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας και προώθησης εναλλακτικής κινητικότητας, όπως: Πύκνωση των δρομολογίων αστικών λεωφορείων, με κατάτμηση των διερχόμενων σημείων ώστε να 
βελτιωθεί ο χρόνος μεταφοράς, Ανάπτυξη/Βελτίωση και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων σε Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών (σήμανση, 
απομάκρυνση εμποδίων, κατάλληλη ασφαλτόστρωση για ποδήλατα) που θα διατρέχει το κέντρο των πόλεων και επιπροσθέτως θα τις ενώνει με προορισμούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μουσεία), 
Στρατηγική ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα

59 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5.

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου της Κρήτης (κυρίως σε Λιμένα Σούδας και Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης») καθώς και χωροθέτηση 
δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών (όπως π.χ. έγινε στα αεροδρόμια Κω και Ρόδου από την Fraport). Ιδιαίτερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρατηρείται αυξημένη 
συμφόρηση κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής

60 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 9.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sports & Activities, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές 
γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

61 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.2.

Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της 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 και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes), Εφαρμογή 
τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών  

62 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1. Ανάπτυξη/επέκταση δικτύου ελικοδρομίων σε Κρήτη και Γαύδο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (10)

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

63 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.2.

Ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης με το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Η σύνδεση με την Πελοπόννησο ολοκληρώνεται στο τέλος της Άνοιξης του 2021 καλύπτοντας 
το 1/3 των ενεργειακών αναγκών του νησιού ενώ παράλληλα προωθείται η σύνδεσης με την Αττική, η οποία είναι μεγαλύτερου δυναμικού. Η ολοκλήρωση αυτών των έργων θα αναμορφώσει το 
ενεργειακό σύστημα της Κρήτης δομικά, επιχειρησιακά και λειτουργικά με πλήθος ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και τον τομέα τους τουρισμού (περιορισμός εξάρτησης από το πετρέλαιο, 
μείωση εκπομπών CO2, βελτίωση ενεργειακής ασφάλειας και αξιοπιστίας τροφοδότησης, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωση κόστους παραγωγής και επιβάρυνσης καταναλωτών) και 
επεκτείνοντας τις δυνατότητες κάλυψης των ολοένα και αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του προορισμού

64 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1. Συντήρηση, αναβάθμιση και βέλτιστη διαχείριση των υπαρχουσών θέσεων ελλιμενισμού και υποδομών κρουαζιέρας στον προορισμό

65 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων 
Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων 
απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την 
εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Χερσόνησο. Σταδιακός περιορισμός 
εγκαταστάσεων Υγειονομικής Ταφής, ως ξεπερασμένων στη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων σε νησιωτικούς χώρους που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον –ρύπανση στον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα και το έδαφος-, στο οικιστικό περιβάλλον, στην αισθητική του τοπίου και στους χρήστες του έργου, προς όφελος των εγκαταστάσεων που είναι σύμφωνες με τις επιταγές της κυκλικής 
οικονομίας (Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων)

66 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.2.

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. Προσεκτική χωροθέτηση και αυστηρή αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους σημείων συγκέντρωσης ΑΠΕ του προορισμού ως προς 
τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων ανεμογεννητριών (αλλά και τις πρόνοιες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης τους μετά το πέρας του βίου τους) και άλλων τέτοιων μέσων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

67 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2

Δράσεις βελτίωσης συνδεσιμότητας της παραλίας, όπως: Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς αλλά και πιο απομονωμένες παραλίες του προορισμού, Αύξηση δρομολογίων των 
ΜΜΜ κατά την περίοδο αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την αποφυγή συνωστισμού, σαφώς χωροθετημένοι χώροι παρκαρίσματος με δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή με 
περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο

68 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού, όπως: Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν στην παράδοση και ιστορική εξέλιξη του 
προορισμού σε διάφορα πεδία / τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Digital info points στις πύλες εισόδου 
του προορισμού (αεροδρόμια και λιμάνια και στα κεντρικά σημεία των κυριότερων συνοικισμών με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του προορισμού, καθώς και χρήσιμες 
πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

69 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2

Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Κρήτη» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός 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 S&B  σε αγορές με υψηλό 
επίπεδο μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη, όπως για παράδειγμα η ρωσική αγορά

70 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 7.4.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές ,θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

71 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3.

Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο (έχουν ήδη αποκτηθεί δύο ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία από το Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου Interreg “ECORouTs”) / 
αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη συστημάτων 
παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου οχημάτων σε Δήμους που αποτελούν τουριστικούς πόλους (π.χ. Δ. Χερσονήσου) και η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζει χωρική υπερσυγκέντρωση, για 
μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (11)

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

72
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.3.
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις στον τουρισμό και τις ανάγκες της αγοράς. 
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη μέσω ενίσχυσης της ΑΣΤΕΚ με σύγχρονα προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης καθώς, με αναβάθμιση κτιριακών 
υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

73 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Πολιτιστικού τουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την 
πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

74 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

75 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.1. Συμβολή και συνεργασίες με τα υπάρχοντα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και διευκόλυνση τους στην διενέργεια διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων 

76
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.4. Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προωθούν την διασύνδεση τουριστικών προϊόντων και τον 
τουρισμό εμπειρίας (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν εξατομικευμένα πακέτα τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται)

77 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Δράσεις ενίσχυσης υποδομών υγείας, όπως: Αναβάθμιση και ενίσχυση του υλικοτεχνικού, ιατροτεχνολογικού και βιοϊατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και των κυριότερων Κέντρων Υγείας της 
Κρήτης που θα υποστηρίξουν και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στο νησί, καλύπτοντας τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής 
περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (διασώστες, ασθενοφόρα, και μονάδες έγκαιρης επέμβασης-
μηχανές)

78
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

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

79 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 9.1.2. Δράσεις αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς οι αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα στο βόρειο τμήμα του νησιού και η εξειδίκευση των δράσεων που 

απαιτούνται αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω

80 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3. Εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών των αστικών κέντρων που περιλαμβάνονται στον προορισμό, Εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική 

κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής, Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής και στάσεων των μετακινουμένων με τα ΜΜΜ και τα ΤΑΧΙ

81 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.2. Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Κρήτη (12)

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 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 Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

* Καλύπτει και υπο-προορισμούς Βόρειας και Νότιας Κρήτης
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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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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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