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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

Το παρόν τεύχος αποτελεί μέρος της μελέτης που εκπονήθηκε από τις εταιρίες «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και «REMACO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για λογαριασμό του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» και MIS 5003333.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει την αποκλειστική, παγκόσμια και απεριόριστη άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της μελέτης. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, πάντα με αναγραφή της πηγής προέλευσης.

Η αποτύπωση των όποιων χαρακτηριστικών της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη βάση ανάλυσης δευτερογενών δημοσιευμένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε 
κανενός είδους πρωτογενής έρευνα.

Κανένα σημείο της παρούσας μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υποθέσεις 
που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών και δεδομένων, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια τη μεταβολή 
των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Συνεπώς, το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για τυχόν αποκλίσεις των μεγεθών και δεδομένων που αναφέρονται στη μελέτη ή για τυχόν παραλείψεις.

Οι εκτιμήσεις και πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα μελέτη δίδονται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως συμβουλή, σύσταση ή πρόταση για επένδυση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. 

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων
Δεδομένης της συγκέντρωσης της τουριστικής ανάπτυξης, των σχετικών υποδομών και των αστικών κέντρων στη βόρεια ακτή κρίνεται 
ότι ο προορισμός «Νότια Κρήτη» πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη του Sun & Beach.

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση Αιτιολόγηση

Ναυτικός Τουρισμός 
(yachting)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και εκτεταμένη ακτογραμμή με συγκέντρωση, ωστόσο, των περισσότερων λιμενικών υποδομών στην Βόρεια Κρήτη

Sun & 
Beach

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν, καθώς η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο εδραιωμένους, εμβληματικούς και 
δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας με συγκριτικά πλεονεκτήματα το ήπιο κλίμα, την ηλιοφάνεια, την εκτεταμένη ακτογραμμή και την υψηλή συγκέντρωση 
παραλιών με Γαλάζια Σημαία και τις υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας – σε σχέση με την Βόρεια Κρήτη, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα 
παραθαλάσσια resort με μαζικό χαρακτήρα, η Νότια Κρήτη διαθέτει πιο ήπια ανάπτυξη και πιο εναλλακτικό τουριστικό προφίλ, ωστόσο, βασικό ζήτημα αποτελεί η 
απουσία ολοκληρωμένου κεντρικού οδικού άξονα (Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης – ΝΟΑΚ) που να συνδέει την Παλαιόχωρα (ΠΕ Χανίων) με την Ιεράπετρα (ΠΕ Λασιθίου)

MICE

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Απουσία σημαντικών συνεδριακών υποδομών και αστικών κέντρων που μπορούν να υποστηρίξουν το MICE – ύπαρξη τουριστικών πόρων για τον εμπλουτισμό του MICE 

της «Βόρειας Κρήτης»

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 
• Δυνατότητα εμπλουτισμού των τουριστικών προϊόντων του προορισμού λόγω της μακραίωνης και πολυπολιτισμικής ιστορίας, του αυθεντικού χαρακτήρα των 

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

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 
• Δυνατότητα διάχυσης ορισμένων ροών σε σημεία ενδιαφέροντος της Νότιας Κρήτης και ύπαρξη ορισμένων προορισμών κατάλληλων για εκδρομές με ημερόπλοια

City 
Break

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό 
• Έλλειψη μεγάλων αστικών κέντρων που να μπορούν να υποστηρίξουν το City Break στην Νότια Κρήτη – ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος που μπορούν να συμβάλουν στον 

εμπλουτισμό του City Break της «Βόρειας Κρήτης»
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Νότια Κρήτη». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν
• Παραδοσιακοί οικισμοί και αγροτικές κοινότητες που διατηρούν τον κρητικό τρόπο ζωής και ζωντανή την πλούσια λαογραφική παράδοση, σημαντική τοπική 

αγροτική / κτηνοτροφική παραγωγή και τοπικές επιχειρήσεις, αγροτουριστικές μονάδες και ξενώνες (ορισμένοι διαθέτουν καλλιέργειες ή φάρμες και παρέχουν 
βιωματικές αγροτουριστικές δραστηριότητες / εμπειρίες και τοπική παραδοσιακή γαστρονομία), καθώς και δυνατότητα περαιτέρω διασύνδεσης του τουρισμού με 
τις τοπικές κοινωνίες και την αγροδιατροφική παραγωγή για την ανάπτυξη του προϊόντος

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Φυσικό περιβάλλον, κλίμα, υποδομές και σχετικές επιχειρήσεις που αναδεικνύουν την Νότια Κρήτη ως έναν ολοκληρωμένο προορισμό υπαίθριων αθλητικών 

δραστηριοτήτων και Τουρισμού Περιπέτειας (ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, canyoning, ανεμοπτερισμός, skydiving, bungee jumping στο φαράγγι 
της Αράδαινας, windsurfing / kitesurfing, καταδύσεις, εκτός δρόμου οδήγηση, κ.α.)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Κρητική διατροφή με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα, πλούσια τοπική αγροδιατροφική παραγωγή με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ και παραδοσιακά προϊόντα, 

γαστρονομικές εκδηλώσεις / γιορτές υπαίθρου, βιωματικές γαστρονομικές εμπειρίες, πόροι οινοτουρισμού (πιο παραγωγικός νησιωτικός αμπελώνας, οίνοι ΠΟΠ / 
ΠΓΕ, επισκέψιμα οινοποιεία), πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για ανάδειξη της γαστρονομίας – λόγω της συγκέντρωσης της τουριστικής ανάπτυξης στη Βόρεια 
Κρήτη εκτιμάται ότι ο Γαστρονομικός Τουρισμός δεν είναι τόσο εδραιωμένος στη Νότια Ακτή

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Ορισμένες υποδομές, εμπειρίες και υπηρεσίες Τουρισμού Ευεξίας σε ξενοδοχειακές μονάδες για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του προορισμού

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (1)
Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου στην Νότια Κρήτη, τόσο όσον αφορά την διασύνδεση μεταξύ των οικισμών όσο και την 
πρόσβαση στις παραλίες του προορισμού. Tα οδικά δίκτυα πρέπει να σχεδιαστούν με προσοχή / ευαισθησία στο φυσικό περιβάλλον και μακριά από 
την ακτογραμμή (αρχή που δηλώνεται και στο ΣΧΟΟΑΠ Αγ. Νικολάου) ώστε να χαθεί ο χαρακτήρας των παραλιών του Νοτίου Μετώπου. Η σύνδεση να 
γίνεται με κάθετους δρόμους 500μ από την ακτογραμμή

• Εργασίες βελτίωσης του Οδικού δικτύου και της πρόσβασης από το χωρικό νότιο τμήμα προς τον άξονα της βόρειας ακτής (αναβάθμιση Τυμπάκι –
Ιεράπετρα, των Κάθετων Αξόνων Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα)

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

• Ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των S&B προορισμών της Νότιας Κρήτης μέσω χρήσης θαλάσσιων ταξί, πόλλαπλασιάζοντας τις ποιοτικές επιλογές S&B
1.1.2. Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν την 

εύκολη προσβασιμότητα για όλους στις 
παραλίες 

• Όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης για το σύνολο του προορισμού Κρήτη με έμφαση στις παραλίες της Νότιας Κρήτης που εμφανίζουν σημαντική 
επισκεψιμότητα 

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης των παραλιών της Νότιας Κρήτης, από τις οργανωμένες όπως το Ελαφονήσι (ΝΔ της ΠΕ Χανίων) έως τις 
απομονωμένες (παραλία Βαθύ) με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων δραστηριοτήτων ή της ιδιαιτερότητας και μη ύπαρξης συνωστισμού στον χώρο 
της παραλίας. Συνδυαστική προβολή με διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που 
θα αφορά το προϊόν Sun and Beach για την Νότια Κρήτη αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης 

• Προώθηση και προβολή της δυνατότητας που προσφέρει η Νότια Κρήτη για αποφυγή της πολυκοσμίας στο χώρο κατάλυσης ένεκα του πλήθους 
λιγότερο προσβάσιμων παραλιών στο παραλιακό μέτωπο και της μικρότερης συγκέντρωσης σε σχέση με την Βόρεια Κρήτη, αξιοποιώντας την σχετική  
βραχυχρόνια τάση που φαίνεται να παρατηρείται λόγω της πανδημίας COVID

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

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν S&B με σημεία θρησκευτικού/ πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (όπως το Ανάκτορο Φαιστού, ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Ιωάννη), τις τοπικές γαστρονομικές επιλογές, εξωτερικές δραστηριότητες 
αναψυχής και ήπιας άθλησης (π.χ. πεζοπορικές/ποδηλατικές διαδρομές) καθώς και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. καταδύσεις)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Προώθηση μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών- η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- των λιγότερο προβεβλημένων παραλιών 
της Νότιας Κρήτης με παράλληλη προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και του επιπέδου προσβασιμότητας τους

1.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

1.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των παραλιών 

• Όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης για το σύνολο του προορισμού Κρήτης με έμφαση στην διατήρηση του φυσικού τοπίου και την μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πιθανή άνοδο της επισκεψιμότητας στις παραλίες της Νότιας Κρήτης

1.4.2. Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»



8

Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

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

1.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Δημιουργία πρότυπων μονάδων αγροτουρισμού που καλύπτουν τις υποδομές που απαιτούνται για τη προσφορά ολοκληρωμένου αγροτουριστικού 
προϊόντος στο πλαίσιο του αμιγή αγροτουρισμού 

• Ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων στα νησιά που βρίσκονται νότια της Κρήτης (Γαύδος, Κουφονήσι Λασιθίου, Γαϊδουρονήσι)
• Αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών του Νότιου Ρεθύμνου για τη δημιουργία αγροτουριστικών οικισμών 

3.1.2. Ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης • Βελτίωση της προσβασιμότητας στις νότιες ακτές του Ρεθύμνου και των Χανίων με την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών όπως οδική συγκοινωνία 
και θαλάσσια ταξί 

• Βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου που οδηγεί σε αγροτουριστικές μονάδες και πρόβλεψη για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως 
πλημμύρες και καταπτώσεις βράχων

• Βελτίωση της σήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου που οδηγεί σε περιοχές αγροτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και συντήρηση οδικών αξόνων 
με κατάλληλη ασφαλτόστρωση και προστατευτικά κρηπιδώματα και διαχωριστικά

• Βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των περιοχών της Νότιας Κρήτης που παρουσιάζουν αγροτουριστικό ενδιαφέρον 
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1. Προώθηση ενός ολοκληρωμένου και 
συνεκτικού, αγροτουριστικού τουριστικού 
προϊόντος

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

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

• Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων σε καλλιέργειες που ευδοκιμούν ιδιαιτέρως στην περιοχή της νότιας Κρήτης (Αλόη, Αβοκάντο)
• Ανάδειξη των αγροτουριστικών μονάδων μικρής κλίμακας που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού και υστερούν σε διαφημιστική προβολή 

ενώ παρέχουν υψηλού επιπέδου αγροτουριστικές δραστηριότητες ιδίαιτερα στον κλάδο της γεωργίας και της τυροκομίας
3.2.3. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 

προϊόντος με σύνθετες παροχές
• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Αξιοποίηση υποδομών ΑΠΕ • Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη Νότιο Κρήτη επιτρέπουν τη χρήση φωτοβολταικών για ιδιοκατανάλωση και την αξιοποίηση 
της αιολικής ενέργειας με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς σχετικά με την τοποθέτηση/χωροθέτηση τους κοντά στην ακτογραμμή 
/ οπτική όχληση από resorts

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

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων των αγροτουριστικών μονάδων που λειτουργούν στη Νότια Κρήτη ώστε να δημιουργηθεί ένας φορέας 
εκπροσώπησης στο διάλογο για την ανάπτυξη των βασικών υποδομών του νότιου τμήματος 

3.5.2.
&

3.5.3.

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων
Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Αγροτουρισμός
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Σχέδιο Δράσης | Οικοτουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών πρόσβασης 
και δραστηριότητας 

• Επέκταση της διαδρομής του μονοπατιού Ε4 σε κάθετες διαδρομές και στους ορεινούς όγκους που οδηγούν προς τις παράκτιες περιοχές του νότιου 
τμήματος της Κρήτης

• Βελτίωση των ακτοπλοϊκών γραμμών και των πλοίων που πραγματοποιούν την σύνδεση του φαραγγιού της Σαμαριάς με τα γειτονικά λιμάνια 
4.1.2. Αναβάθμιση υποδομών των δραστηριοτήτων… • Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Αξιοποίηση του Φαραγγιού της Σαμαριάς καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο φαράγγι της Ευρώπης και έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς 
προορισμούς

• Δημιουργία μουσείων φυσικής ιστορίας και οικομουσείων στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Όρεων καθώς και δημιουργία δικτύου κέντρου πληροφόρησης 
σχετικά με τη χλωρίδα, την πανίδα και την ιστορική αξία των Λευκών Όρεων

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών συνοδείας στο φαράγγι της Σαμαριάς και λεπτομερή ενημέρωση των επισκεπτών που προτίθενται να το
διασχίσουν (απαραίτητος εξοπλισμός, διάρκεια, βαθμός δυσκολίας) καθώς αποτελεί η διαδρομή είναι πολύωρη και δύσβατη και ενέχει κινδύνους 

• Αξιοποίηση του μοναδικού οικοτουριστικού αξιοθέατου των σπηλιών στα Μάταλα που έχουν ταυτιστεί με μία ολόκληρη εποχή και μία παγκόσμια τάση 
αισθητικής και τρόπου ζωής

• Ανάδειξη της φυσικής βάθρας που σχηματίζεται στο Αγιοφάραγγο Ηρακλείου καθώς η κατάβαση είναι μεσαίου επιπέδου δυσκολίας και σε συνδυασμό 
με την κατάβαση του φαραγγιού και τις ημερήσιες εκδρομές που διοργανώνονται με τουριστικά καράβια μπορεί να αποτελέσει δημοφιλή προορισμό 

4.2.2.
&

4.2.3.

Σύνδεση οικοτουρισμού με άλλα …

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Δράσεις για την προστασία του 
οικοτουριστικού περιβάλλοντος και την 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
• Προστασία της παράκτιας ζώνης και των νησιών νότια της Κρήτης από την αλόγιστη δραστηριότητα οικοτουριστικού χαρακτήρα (ψάρεμα, καταδύσεις, 

surfing κτλ.)
4.4.2.

&
4.4.3.

Δράσεις για την προστασία του …

Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που …

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1.

&
4.5.2.

&
4.5.3.

Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και …

Ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικής 
οικοτουριστικής επιχειρηματικότητας

Ενημέρωση και εκπαίδευση των  επιχειρήσεων 
οικοτουριστικής δραστηριότητας και …

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Οικοτουρισμός
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Σχέδιο Δράσης | Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων  και 
υποδομών αθλητισμού περιπέτειας

• Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη extreme sports όπως το bungee jumping στα φαράγγια της νότιας Κρήτης
• Ανάπτυξη υποδομών river trekking στα ποτάμια που διασχίζουν το νότιο Ρέθυμνο

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

5.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Δημιουργία δικτύου για τη διοργάνωση φεστιβάλ και διαγωνισμού ιστιοσανίδας και kite στις νότιες ακτές της  Κρήτης όπως το κεδρόδασος και το 
Ελαφονήσι

• Προώθηση της Γαύδου ως καταδυτικό προορισμό καθώς παρουσιάζει πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα και ανεξερεύνητο βυθό 
• Ανάδειξη του Νότιου Ηρακλείου και Λασιθίου ως προορισμός για αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο 

εδραιωμένο τουριστικό προιόν Ήλιος και Θάλασσα όπως η αναρρίχηση (ενδεικτικά αναφέρεται το Αγιοφάραγγο) και το  canyoning καθώς από το όρος 
Θρύπτης ξεκινούν κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα φαράγγια ενώ στο Νότιο Ηράκλειο υπάρχουν ασφαλισμένα φαράγγια που χρησιμοποιούνται και για 
εκπαιδευτικούς λόγους 

• Προώθηση των περιοχών Νοτίου Ηρακλείου, Νοτίου Ρεθύμνου και Νοτίων Χανιών ως διεθνής προορισμός για εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες 
όπως η γιόγκα και οι δραστηριότητες σωματικής και πνευματικής ευεξίας

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1.

& 

5.4.2.

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

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1.

&
5.5.2.

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

Προώθηση επιχειρηματικότητας στον Sports & 
Activities

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Sports & Activities
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Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• ΄Αναβάθμιση οδικού δικτύου με έργα βελτίωσης της ασφάλειας και της σήμανσης που οδηγεί σε σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σε 
παραθαλάσσια ή ορεινά χωριά που φημίζονται για τη γαστρονομική τους παράδοση

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

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

• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας σε συνδυασμό με 
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού)

• Ανάπτυξη και προώθηση ενός δικτύου χώρων εστίασης που θα αναδεικνύει τη fine dining γαστρονομία, βασισμένη στις παραδοσιακές συνταγές και τις 
τοπικές πρώτες ύλες 

6.2.2 
& 

6.2.3

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

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Καλύπτεται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

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

• Παροχή κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εστίασης ώστε να εκσυγχρονίσουν της βασικές υποδομές χωρίς να αλλοιωθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας 
του χώρου και η αισθητική προσέγγιση της Κρητικής Κουζίνας

• Παροχή κινήτρων ώστε τα εστιατόρια της Νότιας Κρήτης να διεκδικήσουν βραβεύσεις που θα τα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα τους και το επίπεδο 
της ποιότητας που προσφέρουν 

• Θεσμοθέτηση θερμοκηπίων, υπό τον όρο ότι βρίσκονται τουλάχιστον 500 μέτρα από την ακτογραμμή και υπάρχει απόθεμα νερού,  με παράλληλη 
προώθηση διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και φθαρτών πλαστικών

6.5.2.
&

6.5.3.

Προώθηση διασφάλισης ποιότητας …

Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Καλύπτονται από το Σχέδιο Δράσης του προορισμού «Κρήτη»

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
Στρατηγικών Δράσεων 



14

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νότια 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.



15

Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

1 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου και της προσβασιμότητας στη Νότια Κρήτη, όπως: Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του οδικού
δικτύου στην Νότια Κρήτη (Τυμπάκι – Ιεράπετρα), τόσο όσον αφορά την διασύνδεση μεταξύ των οικισμών όσο και την πρόσβαση στις παραλίες 
του προορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η αναβάθμιση του παραλιακού άξονα από το Φραγκοκάστελλο έως την Αγία Γαλήνη, με το πιο 
πρόσφατο μέρος του που παραδόθηκε να αφορά την ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή από τον Άγιο Παύλο και το Πρασόνησι μέχρι την παραλία 
του Αγίου Γεωργίου Μελάμπων, ενώ έχει ήδη υλοποιηθεί το κομμάτι που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Λαμπής και εκκρεμεί μόνο το τμήμα 
Φραγκοκάστελο έως παραλία Κόρακα για την Δημοτική Ενότητα Φοίνικα, Εργασίες βελτίωσης του Οδικού δικτύου κάθετων αξόνων πρόσβασης 
από το νότιο τμήμα προς τον άξονα της βόρειας ακτής (Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα και Παχιά Άμμος – Ιεράπετρα), Τοποθέτηση διακριτικών 
ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού

Μακροπρόθεσμος

2
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1. Προστασία της παράκτιας ζώνης και των νησιών νότια της Κρήτης από την αλόγιστη δραστηριότητα οικοτουριστικού χαρακτήρα (ψάρεμα, 
καταδύσεις, surfing κτλ.) Βραχυπρόθεσμος

3
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1.

Δράσεις ανάδειξης του φυσικού τοπίου οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, όπως: Αξιοποίηση του Φαραγγιού της Σαμαριάς καθώς αποτελεί το 
μεγαλύτερο φαράγγι της Ευρώπης και έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, Δημιουργία μουσείων φυσικής ιστορίας και 
οικομουσείων στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Όρεων καθώς και δημιουργία δικτύου κέντρου πληροφόρησης σχετικά με τη χλωρίδα, την πανίδα και 
την ιστορική αξία των Λευκών Όρεων

Μεσοπρόθεσμος

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.1. Αναβάθμιση οδικού δικτύου με έργα βελτίωσης της ασφάλειας και της σήμανσης που οδηγεί σε σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος καθώς 

και σε παραθαλάσσια ή ορεινά χωριά που φημίζονται για τη γαστρονομική τους παράδοση Μεσοπρόθεσμος

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.2. Δημιουργία μουσείων φυσικής ιστορίας και οικομουσείων στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη και της Ζητείας, στη Ζάκρο Μεσοπρόθεσμος

6
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

3.4.1. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς Βραχυπρόθεσμος

7 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε αγροτουριστικές μονάδες της Νότιας Κρήτης, όπως: Βελτίωση της προσβασιμότητας στις νότιες 
ακτές του Ρεθύμνου και των Χανίων με την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών όπως οδική συγκοινωνία και θαλάσσια ταξί, Βελτίωση του 
τοπικού οδικού δικτύου που οδηγεί σε αγροτουριστικές μονάδες και πρόβλεψη για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως
πλημμύρες και καταπτώσεις βράχων, Βελτίωση της σήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου που οδηγεί σε περιοχές αγροτουριστικού 
ενδιαφέροντος καθώς και συντήρηση οδικών αξόνων με κατάλληλη ασφαλτόστρωση και προστατευτικά κρηπιδώματα και διαχωριστικά

Μακροπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για την Νότια Κρήτη* (1)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας

* Περιλαμβάνονται όλες (7) οι Δημόσιες Δράσεις που βαθμολογήθηκαν και αποτελούν εξειδίκευση στον προορισμό Βόρεια Κρήτη, καθώς κατά τα λοιπά ο προορισμός καλύπτεται από τον προορισμό ομπρέλα «Κρήτη»
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τον προορισμό
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

• Από τη λίστα που προηγήθηκε προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων 
αφορά συμπληρωματικά προϊόντα, δίνοντας το στίγμα για τον προορισμό της Νότιας 
Κρήτης, ενώ, παράλληλα, από το διάγραμμα προκύπτει ότι καμία εξειδικευμένη δράση ως 
προς τον τουριστικό χαρακτήρα της Νότιας Κρήτης δεν αξιολογείται υψηλά στο κριτήριο 
«Ποιότητας ζωής».

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

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

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

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

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

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού σε διεθνές επίπεδο
• Περιορισμός της εξάρτησης της τουριστικής ζήτησης του προορισμού από διεθνείς καθετοποιημένους tour operators
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές, καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων (ιδιαίτερα, αυτών που η σημασία τους για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ή/και δεν 

αποτελούν παραδοσιακές αγορές για την Ελλάδα, όπως αυτές της Μέσης και Άπω Ανατολής)
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου (ιδιαίτερα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του City Break και του Mice στα αστικά κέντρα του Ηρακλείου και των Χανίων αξιοποιώντας τις υφιστάμενες αεροπορικές υποδομές)
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Διάχυση των τουριστικών αφίξεων / δαπανών και στην λιγότερο ανεπτυγμένη Νότια Κρήτη
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση του μέσου ημερήσιου εσόδου των επισκεπτών κρουαζιέρας και αύξηση των εσόδων που αφορούν επισκέπτες κρουαζιέρας
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων μεταφορών, εμπορίου, 

ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών, καθώς και ανάπλαση του νησιού
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού και βελτίωση της διαχείρισης της αυξημένης τουριστικής κίνησης ως απάντηση στα φαινόμενα συνωστισμού / υπερτουρισμού
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και του αυθεντικού 

χαρακτήρα του προορισμού
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των υποδομών για την 

προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων 
και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τους προορισμούς 
«Κρήτη», «Βόρεια Κρήτη» και «Νότια Κρήτη».
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στους προορισμούς «Κρήτη», «Βόρεια Κρήτη» και «Νότια Κρήτη».

Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά 

αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής 

Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος  – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / 

διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών και έσοδα από την κρουαζιέρα – δείκτες συγκέντρωσης κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών 
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου 
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης 
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών, 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Παράρτημα Ι |
Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

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

✔
137.153

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

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

Πύλες εισόδου
• Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» σε απόσταση ~ 4 χλμ. / 8’ από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα σε 

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

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

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

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

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

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

Επίκεντρο:
Ηράκλειο

Χερσόνη-
σος Μάλια Αγία 

Πελαγία Μπαλί Ρέθυμνο Άγιος 
Παύλος

Αγία  
Γαλήνη Μάταλα Ανώγεια Ζαρός

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

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

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επίκεντρο του προορισμού

Επίκεντρο:
Χανιά

Πλατανιάς Κίσσαμος Φαλάσα-
ρνα Ελαφονήσι Παλαιο-

χώρα Σούγια Φραγκο-
κάστελο Θέρισο Γεωργι-

ούπολη Σαμαριά

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

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

Επίκεντρο:
Αγ. Νικόλαος

Ελούντα Πλάκα / 
Σπιναλόγγα

Παχεία
Άμμος Ιεράπετρα Μύρτος Μακρύς 

Γιαλός Σητεία Ζάκρος Βάι

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

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

Επίκεντρο:
Ρέθυμνο

Μονή 
Αρκαδίου

Αδελιανός
Κάμπος Μπαλί Πρεβέλη Πλακιάς Τριόπετρα Αγία  

Γαλήνη Μάταλα Σπήλι

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

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

Πηγές: Google Trends

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

Αθήνα ΚωςΣαντορίνη Ρόδος Κέρκυρα Ζάκυνθος ΜύκονοςΚρήτη
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