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Η Κρήτη αποτελεί  την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας

 48 % του ΑΕΠ

 20% αφίξεων πανελληνίως

 άμεση και έμμεση διασύνδεση τοπικής δραστηριότητας 
με τον Τουρισμό

 θέσεις εργασίας 

(μικρότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Κρήτη 
24,3%  και το Αιγαίο 19%)  



Διεθνείς Αφίξεις στην 
Κρήτη 2010-2015
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>3.5 εκ. επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο το 2015

40 % αύξηση τα τελευταία 4 χρόνια

Κορυφαίες αγορές – Χώρες προέλευσης : 
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Γαλλία, 
Νορβηγία



Διακίνηση επιβατών σε αεροδρόμια για το  2015

Αεροδρόμια :

1. Αθήνας 18,02 εκατ. επιβάτες, 

2. Ηρακλείου 6,13 εκατ. επιβάτες, 

3. Θεσσαλονίκης 5,59 εκατ. επιβάτες, 

4. Ρόδου 4,57 εκατ. επιβάτες 

5. Χανίων 2,75 εκατ. επιβάτες

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφεται στα  αεροδρόμια Αθηνών, 
Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων.
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Διακίνηση επιβατών για το 1ο 6μηνο του 2016

AΦΙΞΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1-1-15   έως   30-6-2015 : 839.589 επιβάτες

1-1-16   έως   30-6-2016 : 930.690 επιβάτες

ΚΡΑΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  «ΝΙKΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»





Προκλήσεις και προβλήματα



Εποχικότητα :
77% σε 4 μήνες περίπου το 44% τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο



ΦΠΑ – Yπερφορολόγηση-Φόρος καταλύματος



Εξάρτηση από το μονοδιάστατο μοντέλο ήλιος-θάλασσα



Έμφαση στο μοντέλο του all-inclusive



Αναπτυξιακός νόμος  - Εκκρεμότητες



Συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση τουριστικού δυναμικού



Εργασιακές σχέσεις - Νέο κοινωνικό συμβόλαιο



Υποδομές - Ποιοτική και Ποσοτική  Βελτίωση



Αεροπορικές εταιρείες - Ανάπτυξη υγιούς σχέσης



RIS-ΕΣΠΑ 2016-2020 - Αξιοποίηση 



Τουριστική Ανάπτυξη συμβατή με το Περιβάλλον
Εξοικονόμηση Ενέργειας



Brand name “CRETE”



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ
Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Έργου ΕΣΠΑ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ
Ερευνητικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Έργου ΕΣΠΑ













Διαφοροποίηση

Πολλές ανταγωνιστικές Περιφέρειες της Μεσογείου διαθέτουν 

‘Ήλιο-Θάλασσα-Πολιτισμό- Γαστρονομία

Τονίζουμε το ανθρώπινο πρόσωπο

της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας.



Συγκριτικό 
πλεονέκτημα 

της Κρήτης

Ανθρώπινο πρόσωπο
της αυθεντικής κρητικής 

φιλοξενίας



Στόχοι
Συνέργειες Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου – Άμβλυνση εποχικότητας 

 Ανάπτυξη επιπλέον δυνατοτήτων για θεματικό τουρισμό

 Αναβάθμιση  τουριστικού προϊόντος και υποδομών

 Ποιοτική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών

 Έμφαση στη διασύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και πρωτογενούς τομέα

 Καινοτόμες δράσεις εξωστρέφειας με παγκόσμια απήχηση   

 Προβολή επιπλέον πλεονεκτημάτων (ιστορία, πολιτισμός, παράδοση, φιλοξενία, κλίμα, 
περιβάλλον) 

 Ανάδειξη γαστρονομίας, κρητικής διατροφής, κρητικών προϊόντων 

 Προσέγγιση νέων αγορών 

 Βαρύτητα στην έρευνα, στην καινοτομία, στην έξυπνη εξειδίκευση



Η Περιφέρεια Κρήτης χαράζει οργανωμένη στρατηγική ανάπτυξης και προβολής

 δυναμική καμπάνια διαφημιστικής προβολής συγκριτικών πλεονεκτημάτων

 συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, το Υπουργείο Τουρισμού 
και  άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας  

 νέα λογική αξιοποίησης των τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει, με 
στοχευμένες επαφές και παράλληλες δράσεις. 

 εφαρμόζει έξυπνους τρόπους προβολής του τουριστικού προϊόντος του νησιού, μέσω 
της σύμπραξης των ερευνητικών -επιστημονικών ιδρυμάτων 

 φιλοξενία δημοσιογράφων από κορυφαία μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού

 στρατηγικές συνεργασίες  με αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς φορείς
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Νέα 

Διαφημιστική 

Καμπάνια

Μοναδική Φύση

Ήλιος και Θάλασσα

Πολιτισμός και Μύθους

Τοπικά Προϊόντα 

Kρητική Κουζίνα

Εξαιρετικές Παροχές

Φιλοξενία

Ασφάλεια 



Καινοτόμες δράσεις 
προβολής

Westfield London 2015



Μαζί με τις δικές μας προσπάθειες, η πολιτεία  οφείλει άμεσα:

 να βελτιώσει βασικές υποδομές 

 να εκσυγχρονίσει περεταίρω το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που 
διέπει την τουριστική επιχειρηματικότητα 

 να παράσχει κίνητρα στους επιχειρηματίες και φορείς 

 να διατηρήσει σταθερό φορολογικό σύστημα

 να αναπτύξει ενιαία εθνική στρατηγική Τουρισμού στην οποία η Π.Κ. 
θα συμβάλλει με ιδέες και προτάσεις



Ο Τουρισμός μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα 
ανάκαμψης της ελληνικής και της τοπικής οικονομίας 





Σας ευχαριστώ


