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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο τουριστικός σχεδιασµός έχει ως αντικείµενο τη διάγνωση προβληµάτων,
αναγκών και δυνατοτήτων, την πρόβλεψη µελλοντικών τάσεων και εξελίξεων
και τη ρύθµιση ή και διόρθωση παραµέτρων που συνθέτουν ή επηρεάζουν το
αναπτυξιακό περιβάλλον έχοντας ως επιδίωξη τις αλλαγές εκείνες, που
προάγουν ή µεγιστοποιούν τα οφέλη (οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά)
της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Με βάση τον ορισµό αυτό, στην πρώτη φάση της παρούσας µελέτης
πραγµατοποιήθηκε :
Α. ∆ιάγνωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης µέσα
από την αξιολόγηση των υφιστάµενων τουριστικών πόρων (Κεφάλαιο 1)
και της τουριστικής προσφοράς (Κεφάλαιο 2). Ο προσδιορισµός της
τελευταίας προσέδωσε χαρακτήρα αξιολόγησης της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος της Κρήτης βάσει µετρήσιµων (ποσοτικών)
δεικτών.
Β. ∆ιάγνωση των προβληµάτων µέσα από την ανάλυση των ευρύτερων
επιπτώσεων του τουρισµού (Κεφάλαιο 4) και κυρίως µέσα από την
εκτίµηση της Φέρουσας Ικανότητας (ΦΙΤΑ) (Κεφάλαιο 3), ο προσδιορισµός
της οποίας ανέδειξε, εκτός των άλλων, το θέµα της βιωσιµότητας του
τουριστικού προϊόντος από την άποψη της δυνατότητας (αντοχής) του
συστήµατος να το υποστηρίξει περαιτέρω.
Γ. Πρόβλεψη των εξελίξεων µέσα από τη διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης
(Κεφάλαιο 8).
Τέλος µε την ανάλυση SWOT υπήρξε συνδυαστική αξιολόγηση όλων των
παραπάνω, η οποία αποτελεί ένα κοινά αποδεκτό µεθοδολογικό εργαλείο
έρευνας και τουριστικού σχεδιασµού (Κεφάλαια 5, 6, 7).
Έχοντας λοιπόν διαµορφώσει (στην Α’ φάση) µια ολοκληρωµένη εικόνα για το
επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, επιδιώκεται στη συνέχεια (Β΄
φάση)

η «ρύθµιση των επιµέρους παραµέτρων του αναπτυξιακού της

περιβάλλοντος» µέσα από την εξισορρόπηση-εναρµόνιση των εξωτερικών
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(κυρίως µη ελεγχόµενων) και των εσωτερικών (ελεγχόµενων) παραγόντων σε
µια προσπάθεια αξιοποίησης των ευκαιριών, µεγιστοποίησης των ωφελειών
και

αποφυγής

ή

πρόληψης

ενδεχόµενων

κινδύνων

και

απειλητικών

1

καταστάσεων .
Με βάση τα παραπάνω, η Β’ Φάση της µελέτης εστιάζει το ενδιαφέρον της στο
στρατηγικό σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης, µέσα από την
εξειδίκευση µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών στόχων και µέσων µε δεδοµένο
ότι η µελέτη, στο σύνολό της, θέτει ως κεντρικό στόχο :
Τη µεγιστοποίηση της συµβολής του τουρισµού στην περιφερειακή οικονοµία
µε γνώµονα το σεβασµό στις αρχές της ισόρροπης και βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης.

1

Κοµίλης, Βαγιονής. 1999, «Τουριστικός Σχεδιασµός, µέθοδοι και πρακτικές αξιολόγησης»
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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ
Στα προηγούµενα κεφάλαια (βλ. Α Φάση), επιχειρήθηκε η επιλογή του
βέλτιστου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κρήτης, µέσα
από µια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης διαφορετικών σεναρίων και µε
γνώµονα τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις αδυναµίες του Κρητικού
τουριστικού προϊόντος.
Το σενάριο που κρίθηκε τελικά ως επιθυµητό και πλέον συµβατό µε το
«περιβάλλον» της Κρήτης είναι η Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη. Το µοντέλο
αυτό βασίζεται στην εναρµόνιση των στρατηγικών στόχων και µέσων
τουριστικής ανάπτυξης µε βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιφέρειας το
οποίο

(µοντέλο)

λαµβάνει

υπόψη,

τους

περιορισµούς

κοινωνικούς, πολιτιστικούς κ.λπ.) του τόπου υποδοχής

2

(οικολογικούς,
µε στόχο τη

βιωσιµότητα και τη διατηρησιµότητα του τουριστικού προϊόντος (τουριστικών
πόρων).
Τα σηµαντικότερα σηµεία - συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
επεξεργασία των στοιχείων της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης (Α’ φάση
µελέτης) και τα οποία αποτέλεσαν τη βάση του τουριστικού σχεδιασµού (Β’
φάση) είναι τα παρακάτω:
1ον: Το επίπεδο της τουριστικής προσφοράς διαφοροποιείται έντονα µεταξύ
των διαφόρων περιοχών του νησιού και ενίοτε διαφοροποιείται και από
το επίπεδο της τουριστικής ζήτησης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
υπάρχουν περιοχές µε υψηλή τουριστική ζήτηση, οι οποίες ωστόσο
προσφέρουν µέτριο ή χαµηλό επίπεδο τουριστικού προϊόντος, και
αντίστροφα, περιοχές µε χαµηλή ζήτηση αλλά µε υψηλό απόθεµα
τουριστικών πόρων.
2ον: Τα διαρθρωτικά προβλήµατα του τουριστικού τοµέα έχουν προκαλέσει σε
πολλές περιοχές, την υπέρβαση της αντοχής του συστήµατος (φέρουσας
ικανότητας) µε αρκετά δυσµενείς συνέπειες (κίνδυνος) τόσο στο φυσικό,
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όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Και σε αυτή την περίπτωση
επιβάλλεται η άµεση ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο, τόσο την
αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί σε «περιοχές
τουριστικά ώριµες που έχουν υποστεί αλλοιώσεις ή δέχονται απειλές»,
όσο και την προστασία των «περιοχών που δέχονται πιέσεις», αλλά και
των «αναξιοποίητων, µε λανθάνουσα δυναµική περιοχών3».
3ον: Το πρότυπο του µαζικού τουρισµού που κυριάρχησε µέχρι σήµερα, έχει
αρχίσει να απαξιώνεται, κυρίως διότι οι ίδιοι οι προορισµοί µαζικού
τουρισµού (παρά το ότι ακόµη κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε
προσέλκυση τουριστών) εµφανίζουν έντονα σηµάδια κόπωσης και
κορεσµού. Την ίδια στιγµή, καταγράφεται µεταστροφή της τουριστικής
ζήτησης προς νέες µορφές τουρισµού που εκτός των άλλων δίνουν
προτεραιότητα στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και στην
ανθρώπινη παράµετρο και αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα και
ιδιαιτερότητα.
Κατά συνέπεια, στη λογική της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και µε βάση
τα

παραπάνω

δεδοµένα

ο

στρατηγικός

τουριστικός

σχεδιασµός

της

Περιφέρειας Κρήτης :
9

∆ιαφοροποιείται ανά χωρική ενότητα, σύµφωνα µε :
α. το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης
β. το όριο της Φέρουσας Ικανότητας
γ. την ιδιαιτερότητα κάθε µικροπεριοχής (βαθµός αξιοποίησης του
τουριστικού

9

προϊόντος)

Επηρεάζεται από το αναπτυξιακό γίγνεσθαι, ανάλογα µε :
α. το επιχειρηµατικό περιβάλλον
β. τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς
γ. τους µηχανισµούς, τις διαδικασίες και τις πολιτικές

9

∆ιαµορφώνεται από τις συνθήκες του µακροπεριβάλλοντος, εξαιτίας :
α. των τάσεων ύφεσης µαζικού τουρισµού
β. των τάσεων ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών

2
3

Κωκκόσης, 2001, «Βιώσιµη Ανάπτυξη και Περιβάλλον»
Κατηγοριοποίηση περιοχών µε βάση της φέρουσα ικανότητα (Α’ Φάση, Κεφάλαιο 3).
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γ. της εξάρτησης από κέντρα ελέγχου και προσανατολισµού της ζήτησης
δ. του επηρεασµού από πολιτικές επιλογές και αλλαγές ηγεσίας
ε. της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στ. της εισαγωγής του ευρώ
ζ. της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων 2004
9

Εναρµονίζεται µε την τοπική και υπερτοπική τουριστική πολιτική, µε
βάση:
α. την τουριστική πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης
β. την Εθνική τουριστική πολιτική
γ. την τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στα Κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται: η Θεωρητική Τεκµηρίωση του
Στρατηγικού Σχεδιασµού εντός του πλαισίου της Βιώσιµης Τουριστικής
Ανάπτυξης, τα Εναλλακτικά Σενάρια βασιζόµενα στη διάκριση της τυπολογίας
των επιµέρους περιοχών της Κρήτης, η Στρατηγική Στοχοθεσία, οι Άξονες
∆ράσης και τα προτεινόµενα Μέτρα Πολιτικής.
Στη συνέχεια διατυπώνονται οι Προτεραιότητες και οι Άξονες Παρέµβασης των
∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Φορέων, καθώς και οι αναγκαίες Κοινές ∆ράσεις.
Τέλος, αναπτύσσεται το πλήρες Πρόγραµµα ∆ράσης στο πλαίσιο των Βασικών
Αξόνων και των Κατηγοριών Έργων και Ενεργειών.
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1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Η ειδοποιός διαφορά της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, παραπέµπει στον
αποκλεισµό των χαρακτηριστικών του µαζικού τουρισµού, τόσο από την
πλευρά της προσφοράς, όσο και της ζήτησης. Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη
βασίζεται σε µη εντατικές παρεµβάσεις και δραστηριότητες, θέτοντας την
ποιότητα

ως

προτεραιότητα

έναντι

της

ποσότητας.

Με

άλλα

λόγια

προϋποθέτει : α) οι υποδοµές που υποστηρίζουν το τουριστικό ρεύµα να είναι
ήπιου µεγέθους, β) η τουριστική κίνηση να είναι σαφώς µικρότερου όγκου από
την αντίστοιχη των τυπικών τουριστικών - υπεραναπτυγµένων περιοχών.
Το

παράδειγµα

των

ανεπτυγµένων

τουριστικά

περιοχών,

αναδεικνύει

καταρχήν χωρικά, το πρόβληµα της υπερβολικής συγκέντρωσης της
τουριστικής προσφοράς και χρονικά, την ανισοκατανοµή της τουριστικής
ζήτησης (εποχικότητα). Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη επιδιώκει τη χωροχρονική ισοκατανοµή της τουριστικής δραστηριότητας, εις τρόπον ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι δυσµενείς επιπτώσεις (περιβαλλοντικές, κοινωνικές κ.α.)
από την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του εκάστοτε τουριστικού πόλου
και παράλληλα να διασφαλίζεται η ύπαρξη ή/ και δηµιουργία κρίσιµων
πυρήνων – κέντρων εξυπηρέτησης και διάχυσης της τουριστικής κίνησης.
Η αειφορική διαχείριση συνιστά κατεξοχήν παράγοντα διασφάλισης του ήπιου
και βιώσιµου χαρακτήρα της τουριστικής ανάπτυξης, καθόσον εξ’ ορισµού
αποβλέπει

στην

ισορροπία

των

οικονοµικών,

κοινωνικών

και

περιβαλλοντικών παραµέτρων και αναγκών. Το τρίπτυχο της αειφορίας,
οικονοµική

αποτελεσµατικότητα,

κοινωνική

δικαιοσύνη

και

προστασία

περιβάλλοντος, εξασφαλίζει την τουριστική ανάπτυξη ως βιώσιµη (οικονοµική
παράµετρος) αλλά και ωφέλιµη (κοινωνική & περιβαλλοντική παράµετρος) σε
µακροπρόθεσµη βάση.
Η φέρουσα ικανότητα ενός τουριστικού προορισµού, αναφέρεται σε µία
συγκεκριµένη «οροφή» έντασης τουριστικών χρήσεων, σε όρους φυσικής
χωρητικότητας (µέγιστος αριθµός τουριστών – επισκεπτών, κλινών κ.λπ.),
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (αντοχές οικοσυστήµατος) και ψυχολογικής
αντοχής (επίπεδο ικανοποίησης επισκεπτών αναλόγως της συµφόρησης), η
υπερκάλυψη της οποίας (οροφή) συνιστά την απαξίωση της τουριστικής
περιοχής (τάσεις εµφάνισης κορεσµού ή ήδη ορατός κορεσµός). Η βιώσιµη
τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι: ο καταρχήν σχεδιασµός και εν συνεχεία
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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η διαχείριση των πόρων, αποκλείουν φαινόµενα υπέρβασης της εν λόγω
“οροφής”.
Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού (αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, αθλητικός
τουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός κ.λ.π.), εξ’ ορισµού συνάδουν µε το
µοντέλο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης, καθόσον είναι δραστηριότητες
που δεν λαµβάνουν εντατική µορφή και είναι κατεξοχήν περιβαλλοντικά
φιλικές.
Μια

καθοριστικής

σηµασίας

παράµετρος

διασφάλισης

της

βιώσιµης

τουριστικής ανάπτυξης, είναι η ύπαρξη ή/ και δηµιουργία του απαραίτητου
θεσµικού και ρυθµιστικού πλαισίου επί θεµάτων όπως :
-

Προδιαγραφές έργων

-

Ζώνες δραστηριοτήτων / επιλεγµένες τοποθεσίες

-

Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός

-

Ρύθµιση χρήσεων γης

-

Ειδικές ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας

-

∆ιατήρηση Πολιτιστικού αποθέµατος

-

Αναγκαίες µελέτες (διαχειριστικές, περιβαλλοντικές κ.α.)

-

Μηχανισµοί - φορείς στήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου

-

Επιχειρηµατικά κίνητρα

-

∆ιατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος

-

Λοιπά γενικά πλαίσια – πρότυπα (stantards)

Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη γίνεται πράξη καταρχήν µε µελετηµένο
σχεδιασµό, αλλά κυρίως µε ενέργειες µεσοµακροπρόθεσµης εφαρµογής. Ο
συστηµατικός προγραµµατισµός ενεργειών και επάλληλων πρωτοβουλιών, ο
συντονισµός των εµπλεκοµένων, η σταδιακή (βήµα – βήµα) παρέµβαση και η
αξιολόγηση – αξιοποίηση της ενδιάµεσης εµπειρίας από κάθε ολοκληρωµένο
στάδιο, είναι

διαδικασίες απαραίτητες - προαπαιτούµενες. Η ταχεία και

απρογραµµάτιστη παρέµβαση δυνητικά µεγενθύνει τις πιθανότητες βλάβης
των πόρων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών κ.α.) οι οποίοι αποτελούν µία
ευρύτερη ενότητα ελκυστική από τουριστικής απόψεως.
Το κατά προτίµηση περιορισµένο µέγεθος των παρεµβάσεων, που διασφαλίζει
την ηπιότητα και αποτρέπει την υπερβολή, δεν αποκλείει το προαπαιτούµενο
της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Οι υποδοµές θα πρέπει να είναι ικανού
µεγέθους – ανταποδοτικότητας, η χωρική διάχυση των παρεµβάσεων να µην
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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οδηγεί πρακτικά σε κατακερµατισµό και σπατάλη πόρων (µη αναστροφή
τρέχουσας

κατάστασης),

οι

επενδύσεις

να

δηµιουργούν

ευκαιρίες

απασχόλησης σε όλα τα στάδια υλοποίησης (κατασκευή, λειτουργία, άµεση
και έµµεση απασχόληση) και γενικά ο συνολικός σχεδιασµός να δηµιουργεί
προστιθέµενη αξία σε τοπικό επίπεδο (αύξηση προϊόντος και εισοδήµατος).
Με άλλα λόγια να υπάρχουν αντισταθµιστικά προς το κόστος, µεγαλύτερα
οφέλη.
Οι ώριµες τουριστικά περιοχές, εκτός από τη «συµφόρηση» που εµφανίζουν
λόγω

υπερβάλλουσας

υποδοµών

και

προσφοράς

καταλυµάτων

–

(µεγάλο
χωρική

µέγεθος

και

συγκέντρωση

ανισοκατανοµή

προσφοράς),

παρουσιάζουν µια παράλληλη «ατέλεια», αυτήν που σχετίζεται µε τη ροή της
ζήτησης. Είναι προφανές ότι η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη παύει να
υφίσταται, όταν το µέγεθος της τουριστικής κίνησης ξεπερνά την «φέρουσα
ικανότητα» του συγκεκριµένου τουριστικού προορισµού. Κατά συνέπεια, από
πλευράς σχεδιασµού, η προοπτική τουριστικής ανάπτυξης µιας γεωγραφικής
περιοχής (Κρήτη) µε τρόπο ήπιο, απαιτεί µεν πρωτίστως µέτρα ελέγχου της
ζήτησης τόσο από πλευράς όγκου – µεγέθους (αριθµός τουριστών), όσο και
από πλευράς χρονικής κατανοµής (12µηνη διάρκεια – περιορισµό της
εποχικότητας), αλλά και προγραµµατισµένη προβολή (ελεγχόµενη διαφήµιση)
µε κριτήρια επάρκειας των υποδοµών, αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος
και βούλησης των «διαχειριστών» της ζήτησης (τοπικός πληθυσµός,
επιχειρηµατίες κ.λ.π.).
Τέλος, η ελκυστικότητα ενός τουριστικού προορισµού, έγκειται µεταξύ άλλων
στη φήµη που δηµιουργεί το τοπικό, υπάρχον και εν δυνάµει, συγκριτικό
πλεονέκτηµα (µοναδικότητα και ποιότητα πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
πόρων, τοπική παράδοση - έθιµα, αξίες, φιλοξενία, κ.α.). Συνεπώς η βιώσιµη
τουριστική ανάπτυξη, προϋποθέτει τη συστηµατική διαφύλαξη του τοπικού
πλεονεκτήµατος (πολιτισµικού, περιβαλλοντικού και ηθογραφικού πλούτου),
µε έµφαση στην πρόληψη του εκφυλισµού και απαξίωσης του, φαινόµενα που
κατά κόρον απαντώνται στις περιπτώσεις του µαζικού τουρισµού.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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1.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Ο καθορισµός της στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης, προαπαιτεί τρόπον τινά τη µελέτη – εξέταση Εναλλακτικών
Σεναρίων και την πρόκριση – επιλογή αυτών που συγκεντρώνουν τα
περισσότερα πλεονεκτήµατα ή µε άλλα λόγια προβάλλουν ως βέλτιστη λύση
για το µέλλον.
Η ανάπτυξη λοιπόν των Εναλλακτικών Σεναρίων, βασίστηκε πάνω στη
διάκριση της τυπολογίας των επιµέρους περιοχών της Κρήτης µε βάση τη
φυσιογνωµία τους, όπως αυτή προσδιορίσθηκε στην Α’ φάση της µελέτης.
Να σηµειώσουµε ότι οι περιοχές της Κρήτης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες,
ήτοι:


Αναξιοποίητες περιοχές µε λανθάνουσα δυναµική



Περιοχές ώριµης τουριστικής ανάπτυξης



Περιοχές που έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα

Έτσι για κάθε κατηγορία περιοχών επιλέχθηκαν αντίστοιχα σενάρια από τα
οποία επιλέχθηκε ένα ως βέλτιστο. Ειδικότερα :

1. ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Σενάριο Α: Ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη
Στο εν λόγω σενάριο, δεν υφίσταται κανένας περιορισµός, επικρατεί ο
αυτοσχεδιασµός και κυριαρχεί ως αυτοσκοπός το πρόσκαιρο – βραχυχρόνιο
κέρδος. Οι ανάγκες – τάσεις της τουριστικής αγοράς ηθεληµένα αγνοούνται, ο
προγραµµατισµός

είναι

ανύπαρκτος

και

ο

µεσοµακροπρόθεσµος

επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι υψηλός λόγω της ανεξέλεγκτης ροής των
πραγµάτων. Τέλος οι βλάβες που προκαλούνται είναι σηµαντικές αφού η
ηπιότητα και ο περιορισµός αγνοούνται συστηµατικά.
Σενάριο Β: Εντατική τουριστική ανάπτυξη
Στο σενάριο της εντατικής τουριστικής ανάπτυξης γίνεται αξιοποίηση ενός ή
περισσοτέρων τοπικών πλεονεκτηµάτων στο έπακρο και πλήρης εξάντληση
των «δυνατοτήτων» και των πόρων. Με τον τρόπο αυτό επισπεύδεται η
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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απαξίωση της ιδιαιτερότητας της περιοχής, παρατηρούνται φαινόµενα
ασφυξίας και υποβάθµισης, οι βλάβες έως µη αναστρέψιµες και η όποια
προοπτική διαγράφεται στις πλείστες των περιπτώσεων έχει ηµεροµηνία
λήξης.
Σενάριο Γ: Ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού
Σε αυτό το σενάριο στο επίκεντρο βρίσκεται η ήπια ανάπτυξη, η οποία
αξιοποιεί τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες ή τις ευκαιρίες κάθε περιοχής, µε
µέτρο, περιορισµούς και έλεγχο.
Σε αυτή την περίπτωση η ανάπτυξη εναρµονίζεται µε τις διεθνείς τάσεις όπου
η ζήτηση προέρχεται από οµάδες πληθυσµού µε νέα ενδιαφέροντα, µε
ευαισθησίες και θετικές αντιλήψεις για την ποιότητα, το περιβάλλον, τις
ανθρώπινες σχέσεις και τις πολιτιστικές αξίες.
Έτσι προκρίνεται η αειφόρος ανάπτυξη µε προοπτική και σεβασµό για το
µέλλον και ταυτόχρονη ισορροπία των οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών παραµέτρων και αναγκών.
Σενάριο ∆: Αποτροπή της ανάπτυξης
Εδώ αποτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη προς χάρη της διαφύλαξης φυσικών
και ανθρωπογενών πόρων, αλλά και της αποφυγής αρνητικών φαινοµένων
και πρακτικών που παρατηρούνται σε άλλες τουριστικά αναπτυγµένες
περιοχές, µε αποτέλεσµα να διατηρείται µεν η φυσιογνωµία της περιοχής,
πλην όµως να αναστέλλεται η οικονοµική ανάπτυξη και πρόοδος, να
εµποδίζεται η κοινωνική εξέλιξη, να απαξιώνονται πόροι και πλεονεκτήµατα
και εν τέλει να εγκαταλείπεται η ύπαιθρος που στην πλειονότητά της αποτελεί
τις περιοχές της κατηγορίας αυτής.
Το σενάριο που επιλέγεται σε αυτήν την κατηγορία είναι το Γ.

2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΡΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σενάριο Α: Τουριστικός µιµητισµός
Το πρώτο σενάριο χαρακτηρίζεται από έναν έντονο µιµητισµό και µια τάση
υιοθέτησης πρακτικών άλλων τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών, µε
µοναδικό στόχο το κέρδος χωρίς καν την πρόθεση λήψης µέτρων ελέγχου ή
αλλαγή πολιτικής που θα επιφέρει αναβάθµιση ή διαφοροποίηση της
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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προσφοράς και θα προλάβει κινδύνους ή αδιέξοδες καταστάσεις. ∆ιακρίνεται
επίσης από την απουσία καινοτόµων ιδεών και δυναµικών πρωτοβουλιών,
αλλά και από την έλλειψη προβληµατισµού για το εγγύς και το απώτερο
µέλλον.
Σενάριο Β: Ποιοτική διαφοροποίηση - προληπτική πρακτική
Στο εν λόγω σενάριο αιχµή και προτεραιότητα είναι η διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος δίνοντας παράλληλη έµφαση και βαρύτητα στο
στοιχείο της βελτίωσης της ποιότητας σε όλα τα συστατικά της τουριστικής
προσφοράς, αλλά και στην πρόληψη µη αναστρέψιµων φαινοµένων. Η
ποιοτική διαφοροποίηση για περιοχές όπως π.χ. ο Άγιος Νικόλαος, ο Μακρύς
Γιαλός,

η

Ιεράπετρα,

προσανατολισµού

το

στη

Ρέθυµνο,

δηµιουργία

τα

Χανιά,

υποδοµών

έχει

την

ειδικών

έννοια

του

τουριστικών

εγκαταστάσεων (golfs, µαρίνες, κέντρα θαλασσοθεραπείας, συνεδριακά
κέντρα, υποδοµές αθλητικού τουρισµού) που επανατοποθετούν τις περιοχές
ώριµης τουριστικής ανάπτυξης σε µία τροχιά αειφόρου (διατηρήσιµης)
ανάπτυξης.
Παράλληλα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα (θεσµικά και µη) που θα
συµβάλλουν στην αποτροπή φαινοµένων υποβάθµισης και κορεσµού.
Σενάριο Γ: Φραγµός στην τουριστική ανάπτυξη
Στο τρίτο σενάριο µπαίνει απόλυτος φραγµός στην περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη µε επακόλουθο την ανάσχεση της µέχρι σήµερα εξέλιξης. Με τον
τρόπο αυτό αποφεύγονται περαιτέρω αρνητικές συνέπειες, αλλά δεν
λαµβάνονται

µέτρα

και

πολιτικές

αναβάθµισης,

εκσυγχρονισµού,

εµπλουτισµού και γενικά επαναπροσδιορισµού των µέχρι σήµερα δεδοµένων,
γεγονός που δηµιουργεί αδιέξοδα και καταστάσεις ασύµβατες µε τις εξελίξεις
και τάσεις της αγοράς του τουρισµού.
Από τα παραπάνω τρία σενάρια προκρίνεται το Β σενάριο.
3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Σενάριο Α: Υιοθέτηση του ίδιου µοντέλου
Το

πρώτο

σενάριο

επιµένει

στην

επανάληψη

του

µοντέλου

της

απρογραµµάτιστης, άναρχης και καλπάζουσας µεγέθυνσης της τουριστικής
ανάπτυξης, που οδηγεί στην υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας, στην
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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απαξίωση του περιεχοµένου της τουριστικής προσφοράς, στον κορεσµό
τουριστικών προορισµών και στην πρόκληση σηµαντικών βλαβών, στο
περιβάλλον, στην κοινωνική συνοχή και µεσοµακροπρόθεσµα στη δηµιουργία
µη αναστρέψιµης κατάστασης, που αποδεδειγµένα οδηγεί στην οικονοµική
ύφεση και τελικά στην συρρίκνωση του τοπικού εισοδήµατος.
Σενάριο Β: Αναστολή της τουριστικής ανάπτυξης
Στο δεύτερο σενάριο, µπαίνει φραγµός στην τουριστική ανάπτυξη και όλες οι
σχετικές δραστηριότητες αναστέλλονται. Στην περίπτωση αυτή η µονόπλευρη
αντιµετώπιση του θέµατος ανακουφίζει πρόσκαιρα και µονοµερώς την
περιοχή από τις επιζήµιες καταστάσεις διατηρώντας όµως στην πρότερη
µορφή της την τουριστική εικόνα και πρακτική. Με τον τρόπο αυτό δεν
µεγιστοποιούµε µεν το πρόβληµα αφού αναστέλλουµε την εξέλιξη από την
άλλη

όµως

δεν

θεραπεύουµε

καταστάσεις

αφού

λειτουργούµε

µόνο

κατασταλτικά, χωρίς να λαµβάνουµε µέτρα ή πρωτοβουλίες προς άλλες
κατευθύνσεις.
Σενάριο Γ: Ποσοτικός περιορισµός – ποιοτική αναβάθµιση – αποκατάσταση
βλαβών
Τέλος, µε το τρίτο σενάριο επιχειρείται ποσοτικός περιορισµός (συγκράτηση
της µεγέθυνσης) µε παράλληλες συστηµατικές προσπάθειες ποιοτικής
αναβάθµισης και αποκατάστασης των βλαβών που έχουν υποστεί οι περιοχές
αυτές.
Αποτελεί δηλαδή µια σύνθετη και πολύπλευρη αντιµετώπιση της κατάστασης
η οποία οδηγεί πέραν από τον ποσοτικό περιορισµό σε όλα τα επίπεδα και
την

αποτροπή

παρόµοιων

φαινοµένων

στην

ποιοτική

αναβάθµιση

–

εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος αλλά και την λήψη των αναγκαίων
µέτρων που θα συµβάλλουν στην αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών
(κατά κύριο λόγο) την αλλαγή αναπτυξιακών προτύπων και την άρση των
αδιεξόδων (οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών).
Το σενάριο που επιλέγεται είναι το Γ.
Συµπερασµατικά, από τα παραπάνω σενάρια ανά τυπολογία περιοχής, ως
κοινή συνισταµένη προβάλλει το ζητούµενο της βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης της Κρήτης που θα στηρίζεται στην ποιοτική αναβάθµιση του
τουριστικού προϊόντος, στην διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του και
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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στην ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού. Το (κατά ένα τρόπο) τουριστικό
παρελθόν του νησιού έχει : α) αφήσει ακόµη περιοχές αναξιοποίητες, β)
δηµιουργήσει ώριµες τουριστικά περιοχές και γ) οδηγήσει περιοχές σε κρίση
έχοντας υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα τους. Για όλες, το µοντέλο της
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης προβάλλει ως το πλέον κατάλληλο για τη
διαµόρφωση µιας µεσοµακροπρόθεσµης αποτελεσµατικής στρατηγικής και τα
σενάρια που υιοθετούνται λειτουργούν (συνδυαστικά και συµπληρωµατικά)
προς την κατεύθυνση αυτή.
1.4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο

Κεντρικός Στόχος της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης συνιστά το

κατεξοχήν «ζητούµενο». Οι Στρατηγικοί Στόχοι προσδιορίζουν τη φυσιογνωµία
της επιδιωκόµενης εξέλιξης, ενώ οι Τακτικοί Στόχοι αποτελούν τα µέσα
ικανοποίησης αυτής. Πρόκειται δηλαδή, για κλιµακούµενα στάδια η υλοποίηση
των οποίων οδηγεί στον τελικό σκοπό (Κεντρικό Στόχο).
Επιπλέον, τόσο οι στρατηγικοί, όσο και οι τακτικοί στόχοι είναι µεταξύ τους
συµπληρωµατικοί και αλληλοεξαρτώµενοι εξυπηρετώντας τον κοινό σκοπό
της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης.
Κατά συνέπεια οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις πρέπει να έχουν µεταξύ τους
συνέργια, συνοχή και συµπληρωµατικότητα, ώστε στο σύνολό τους να
προωθούν την ισόρροπη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναµικού και την επίτευξη της
ολοκληρωµένης αναπτυξιακής διαδικασίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Η µεγιστοποίηση της συµβολής του τουρισµού στην περιφερειακή
οικονοµία µε γνώµονα το σεβασµό στις αρχές της ισόρροπης και
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και της αειφορίας.
Για την επίτευξη του Κεντρικού Στόχου διατυπώνονται επιµέρους στόχοι, οι
οποίοι διακρίνονται σε Στρατηγικούς και Τακτικούς και παρουσιάζονται στον
αµέσως επόµενο πίνακα.
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.

1.

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών

2.

∆ιαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς

3.

Συµπλήρωση – ολοκλήρωση βασικών υποδοµών

4.

Ανάδειξη και ενδυνάµωση της τοπικής ταυτότητας

5.

Ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας

1.

Εφαρµογή θεσµικών µέτρων και ρυθµίσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ

2.

Ενδυνάµωση των φορέων τουριστικής ανάπτυξης

ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

3.

Ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

4.

Αναµόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων

5.

Θέσπιση όρων και κανόνων ελέγχου

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.

3.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ

1.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

4.

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ

5

ΑΡΣΗ ΤΩΝ

στην ενδοχώρα
2.

Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου

1.

Ορθολογική χρήση και ήπια αξιοποίηση φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων

2.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

Πρόληψη και αποκατάσταση πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών βλαβών

1.

ΧΩΡΙΚΩΝ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Γεωγραφική διάχυση των τουριστικών δραστηριοτήτων

∆ιασύνδεση του τουρισµού µε τους λοιπούς
παραγωγικούς τοµείς (πρωτογενής –δευτερογενής)

2.

Συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού
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Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο όγκος του τουριστικού ρεύµατος που υποδέχεται ετησίως η Κρήτη
υποδηλώνει

σαφώς

ότι

κατέχει

και

διατηρεί

στοιχεία

ισχυρής

ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων προορισµών. Παρόλα αυτά, η βελτίωση –
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της, αποτελεί ένα κατεξοχήν ζητούµενο µε
δεδοµένο ότι οι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των τουριστικών προορισµών
µεταβάλλονται χρόνο µε το χρόνο και επηρεάζονται από πλήθος παραγόντων
(οικονοµικών,

πολιτικών

κ.α.).

Η

σηµασία

λοιπόν

της

(τουριστικής)

ανταγωνιστικότητας είναι υψηλή και τρόπον τινά προεξοφλεί τις µελλοντικές
προοπτικές του τουριστικού προϊόντος.
Για την εξυπηρέτηση του εν λόγω Στρατηγικού Στόχου εξειδικεύτηκαν πέντε (5)
κρίσιµα ζητούµενα – επιµέρους στόχοι: α) η βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών

β) η συµπλήρωση – ολοκλήρωση βασικών υποδοµών, γ) η

ανάδειξη και ενδυνάµωση της τοπικής ταυτότητας – µοναδικότητας και δ) η
ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας της περιφέρειας.
Η ποιότητα συνιστά ένα από τα στοιχεία στα οποία υπολείπεται η τουριστική
προσφορά στην Κρήτη. Το έλλειµµα δεν είναι καθολικό, πλην όµως είναι
απαραίτητο να καλυφθεί τόσο σε επίπεδο υποδοµών και ανωδοµών, όσο και
σε επίπεδο υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων. Ζητείται µε άλλα λόγια ένα
ποιοτικό άλµα του κρητικού τουριστικού προϊόντος σε όλα τα επίπεδα και
στάδια της τουριστικής δραστηριότητας και µια ποιοτικά προσανατολισµένη
ανταγωνιστικότητα.
Προκειµένου να προκύψουν ωφέλειες, τόσο στον όγκο, όσο και στη
διάρθρωση

της

µελλοντικής

τουριστικής

ζήτησης,

επιβάλλεται

η

διαφοροποίηση – εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς µε αιχµή τις
εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής (κέντρα θαλασσοθεραπείας,
γκολφ,

τουρισµός

υγείας,

συνεδριακά

κέντρα,

κέντρα

αθλητικού

–

προπονητικού τουρισµού, µαρίνες) και τις υποδοµές εναλλακτικού τουρισµού.
Η εστίαση του ενδιαφέροντος σε αυτό το στόχο είναι ικανή να µεταβάλει
µεσοπρόθεσµα τη φυσιογνωµία της τουριστικής προσφοράς, να προωθήσει
την ανάπτυξη των θεµατικών µορφών τουρισµού αλλά και να διευρύνει τα
οφέλη της τουριστικής παραγωγής (µεγέθυνση τουριστικών εισπράξεων,
άµβλυνση εποχικότητας µέσω της χρονικής επέκτασης της ζήτησης κ.λ.π.).
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Έτσι σταδιακά η Κρήτη θα πάψει να αποτελεί ένα τυπικό προορισµό του
«ήλιου και της θάλασσας» και θα προσφέρει ένα διαφοροποιηµένο προϊόν που
θα καλύπτει τις ανάγκες τουριστών υψηλών εισοδηµατικών τάξεων και ειδικών
απαιτήσεων.
Όσο και εάν το επίπεδο της ανωδοµής επαρκεί ή καλύπτει ικανοποιητικά
προς το παρόν την τουριστική ζήτηση, εάν στον τοµέα των βασικών
υποδοµών υπάρχει υστέρηση, ασφαλώς η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού
προϊόντος υπολείπεται του επιθυµητού. Έτσι, στην περίπτωση της Κρήτης, η
συµπλήρωση – ολοκλήρωση βασικών υποδοµών (οδικό δίκτυο, αεροδρόµια,
λιµάνια, υποδοµές περιβάλλοντος) είναι επιβεβληµένη, ιδιαίτερα στο πεδίο της
ολοκληρωµένης ανάπτυξης των µεταφορών και της βελτίωσης των συνθηκών
εξυπηρέτησης των τουριστών στους µεταφορικούς κόµβους, αφού εξυπηρετεί
το στρατηγικό στόχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.
Η ανάδειξη και ενδυνάµωση της τοπικής ταυτότητας αποτελεί ένα διαρκή
στόχο. Οι ιδιαιτερότητες και τα µοναδικά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα
της Κρήτης (φυσικό κάλλος, πολιτισµός, ιστορία, φιλοξενία, κρητική διατροφή
κ.α.), είναι µέρος του ενεργητικού και της ανταγωνιστικότητας της. Η
προσήλωση στην ανάδειξη αυτών των στοιχείων και η προσπάθεια
διατήρησης και ενδυνάµωσης της εικόνας αυτής διασφαλίζει τα ειδοποιά
κίνητρα για τον εκάστοτε τουρίστα – περιηγητή να προτιµήσει την Κρήτη
έναντι κάποιου άλλου προορισµού διακοπών. Το σύνολο των τουριστικών
πόρων, υλικών και άϋλων, συνθέτουν ένα µοναδικό τουριστικό προϊόν –
πλεονέκτηµα που χρήζει συστηµατικής διαφύλαξης και ανάδειξης.
Η

τουριστική

προβολή

αποτελεί

ασφαλώς

καθοριστικό

στοιχείο

ανταγωνιστικότητας στην παγκοσµιοποιηµένη τουριστική αγορά, καθώς
διαµορφώνει την εικόνα του τουριστικού προορισµού και συµβάλλει στην
βελτίωση της θέσης του, ενώ παράλληλα διευκολύνει τις προσπάθειες
διείσδυσης σε νέες (τουριστικές) αγορές ή τµήµατα αγορών. Η ενίσχυση της
προβολής της τουριστικής εικόνας της περιφέρειας, ως ενιαίος και αδιαίρετος
τουριστικός προορισµός «ΚΡΗΤΗ» αποτελεί έναν επίσης κρίσιµο στόχο –
προαπαιτούµενο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος της Κρήτης.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Τέλος, σηµαντικά γεγονότα όπως η διεξαγωγή της Ολυµπιάδας του 2004
(Ηράκλειο –Ολυµπιακή πόλη) συνιστούν µοναδικές ευκαιρίες οι οποίες δεν θα
πρέπει να µείνουν ανεκµετάλλευτες.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Το θεσµικό πλαίσιο για τον τουρισµό αποτελείται από ένα σύνολο διατάξεων
που αφορούν ρυθµίσεις υπό µορφή κινήτρων τα οποία συνδέονται µε τους
εκάστοτε αναπτυξιακούς νόµους, αλλά και διαδικασίες για την ανάσχεση
ορισµένων µορφών τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές που χαρακτηρίζονται
ως απειλούµενες ή κορεσµένες.
Η εµπειρία της προηγούµενης τριακονταετίας επιβεβαιώνει την σε πολλές
περιπτώσεις τουριστική στήριξη της δραστηριότητας αλλά και τον ατελή
τρόπο µε τον οποίο εφαρµόστηκε το νοµοκανονιστικό πλαίσιο που
σχετίζονταν άµεσα και έµµεσα µε την ανάπτυξη του τουρισµού, την ανεπαρκή
συµβολή

των

τουριστικών

φορέων

και

τις

αστοχίες

σε

θέµατα

προσανατολισµού και ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας. Η βελτίωση –
λειτουργία του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου κατά συνέπεια αποτελεί
έναν από τους στρατηγικούς στόχους του τουριστικού σχεδιασµού ως
εγγύηση, µεταξύ άλλων, της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Ως τακτικοί
στόχοι

ορίζονται:

α)

η

εφαρµογή

χωροταξικών,

πολεοδοµικών

και

περιβαλλοντικών ρυθµίσεων, β) η ενδυνάµωση των φορέων τουριστικής
ανάπτυξης, γ) η ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, δ) η
αναµόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων και η θέσπιση όρων και κανόνων
ελέγχου.
Το παράδειγµα των περιοχών της Κρήτης που έχουν υπερβεί σηµαντικά τη
φέρουσα ικανότητα τους αποδεικνύει πως στο παρελθόν έγιναν σοβαρά
σφάλµατα. Από την άλλη, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελεί
ανεκτίµητο απόθεµα και ταυτόχρονα συγκριτικό πλεονέκτηµα στα πλαίσια του
τουριστικού ανταγωνισµού. Προκειµένου λοιπόν να διατηρήσουµε βιώσιµο και
ισχυρό σε βάθος χρόνου το τουριστικό προϊόν της Κρήτης είναι απαραίτητη η
εφαρµογή

αναγκαίων

ρυθµίσεων

(χωροταξικών,

πολεοδοµικών

και

περιβαλλοντικών) που θα εγγυηθούν τη διατήρηση των τουριστικών πόρων
(εκπόνηση

µελετών

και

διαχειριστικών

σχεδίων,

σύσταση

φορέων

περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.α.).
Παράλληλα, οι φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση του τουριστικού
προϊόντος της Κρήτης (περιφερειακοί, νοµαρχιακοί, τοπικοί κ.α.) απαιτείται να
αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο, να ενεργοποιηθούν, να συντονιστούν και να
συµβάλλουν στις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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τουρισµού. Η ενδυνάµωση των φορέων τουριστικής ανάπτυξης θα επιτρέψει
να λειτουργήσουν ως κρίσιµοι πυλώνες στα πλαίσια βελτίωσης και
λειτουργίας του θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου.
Την ίδια στιγµή η επιχειρηµατικότητα στον τουρισµό αναπτύσσεται σε ένα
εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον που όµως αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της τουριστικής προσφοράς. Η ενίσχυση και ενθάρρυνση
της επιχειρηµατικότητας θα συµβάλλει στη διατήρηση και δηµιουργία
βιώσιµων επιχειρήσεων, στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στην
ανάπτυξη τοµέων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως οι εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδοµής και εν γένει οι δραστηριότητες που αποφέρουν υψηλή
προστιθέµενη αξία.
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η αναµόρφωση των αναπτυξιακών
κινήτρων

στις

περιπτώσεις

εκείνες

που

οι

ιδιωτικές

επενδύσεις

θα

συµβάλλουν αποδεδειγµένα στην διαφοροποίηση, στον εµπλουτισµό και στην
αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.
Ταυτόχρονα, η θέσπιση µέτρων και κανόνων (άτυπων πολλές φορές) και
κυρίως η πιστή τήρηση και εφαρµογή των µέχρι σήµερα ισχυουσών διατάξεων
είναι επιβεβληµένη.
Η δηµιουργία της απαραίτητης τουριστικής συνείδησης και κουλτούρας θα
συµβάλλει περάν των άλλων στην βελτίωση της εικόνας του τουρισµού και θα
διασφαλίσει την πρόληψη και έλεγχο επιζήµιων για τον τουρισµό φαινοµένων.
Τέλος, η θέσπιση κανόνων προς την κατεύθυνση της ποιότητας και της
αξιοποίησης πλεονεκτηµάτων όπως η κρητική διατροφή θα δηµιουργήσει νέα
δεδοµένα στην τουριστική προσφορά του νησιού.
Γ. ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Η χωροχρονική ανισοκατανοµή της τουριστικής κίνησης συνεπάγεται πλήθος
προβληµάτων και δυσµενών επιπτώσεων µε σηµαντικότερη την υπέρβαση
της φέρουσας ικανότητας.
Η υπέρµετρη συγκέντρωση της ζήτησης τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών
σε µία περιορισµένη χρονικά περίοδο, καθώς και η υπέρµετρη ανάπτυξη
παράκτιων ζωνών σε αντίθεση µε την ατελή τουριστική ανάπτυξη της
αγροτικής ζώνης και των ορεινών όγκων, δηµιουργούν σηµαντικές επιπτώσεις
στην ποιότητα της τουριστικής προσφοράς.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Η γεωγραφική διάχυση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην ενδοχώρα και
τα νότια παράλια

και η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελούν

κυρίαρχα ζητούµενα προκειµένου να επιτευχθεί µεσοµακροπρόθεσµα η
ισόρροπη κατανοµή της τουριστικής κίνησης.
Η

διάχυση

της

τουριστικής

ανάπτυξης

προς

την

ενδοχώρα

αφενός

διαµορφώνει προϋποθέσεις δηµιουργίας εναλλακτικών εισοδηµάτων για τον
αγροτικό πληθυσµό και αφετέρου αποσυµφορίζει περιοχές µε υψηλή
συγκέντρωση τουριστικών χρήσεων, ενώ συµβάλλει άµεσα στην διασύνδεση
του τουρισµού µε τον πρωτογενή τοµέα και την µεταποίηση του νησιού.
Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν από τις παραπάνω προφανείς
ωφέλειες, συνιστά και έναν δείκτη ανταγωνιστικότητας του προσφερόµενου
τουριστικού προϊόντος (π.χ. τουρισµός 12µηνης διάρκειας).
Θεωρείται βέβαιο ότι η Κρήτη διαθέτει τους πόρους για να επιτύχει τους δύο
παραπάνω παράλληλους στόχους, πλην όµως υπολείπεται στην ανάπτυξη
των απαραίτητων υποδοµών για την προσφορά ολοκληρωµένων τουριστικών
προϊόντων στην ενδοχώρα και εκτός περιόδων αιχµής, στοιχείο το οποίο θα
πρέπει να αντιµετωπισθεί συνολικά και ολοκληρωµένα αρχής γενοµένης από
συγκεκριµένους θύλακες που εµφανίζουν ωριµότητα και προτεραιότητα.

∆. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρωπογενών πόρων συνιστά
απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της
Κρήτης.
Με δεδοµένο ότι η τουριστική δραστηριότητα «καταναλώνει» τους εν λόγω
πόρους είναι απαραίτητη αφενός η ορθολογική χρήση και ήπια αξιοποίηση
τους και αφετέρου η πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών
βλαβών.
Στο βαθµό που οι παράµετροι αυτοί προσεγγίζονται ατελώς, οι προοπτικές
όσον αφορά την ελκυστικότητα και τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών
προορισµών γίνονται δυσµενέστερες.
Οι φυσικοί και ανθρωπογενείς πόροι συνιστούν κατά ένα τρόπο την
πρωτογενή τουριστική προσφορά, µε άλλα λόγια την καταρχήν συνθήκη για
µια διατηρήσιµη τουριστική ανάπτυξη.
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Όταν ο τουρισµός δεν αναπτύσσεται αρµονικά µε το περιβάλλον, είναι βέβαιο
ότι θα προκληθούν βλάβες που θα επηρεάσουν την ίδια την εξέλιξη και την
ανταγωνιστικότητα της τουριστικής δραστηριότητας.
Ο τουρισµός µε άλλα λόγια θα πρέπει να σχεδιάζεται και να αναπτύσσεται µε
τρόπο συµβατό µε την φυσιογνωµία και την τοπική ιδιαιτερότητα αλλά και
φιλικό προς το περιβάλλον έτσι ώστε να διαφυλάσσονται οι φυσικοί και
πολιτισµικοί πόροι, να διατηρείται ή και να βελτιώνεται η συνολική εικόνα της
περιοχής και να διασφαλίζονται σε βάθος χρόνου τα επίπεδα ικανοποίησης
των τουριστών – περιηγητών.
Με δεδοµένο επίσης ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µεγεθύνεται στην
πλευρά της τουριστικής ζήτησης και έχει γίνει ένας από τους καθοριστικούς
παράγοντες για την επιλογή του τόπου διακοπών, η υποβάθµιση της
ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται βασικός παράγοντας µείωσης της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προορισµού.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και µε
τρόπο διαρκές και αποτελεσµατικό να παρθούν µέτρα και να αναληφθούν
δράσεις έχοντας ως δεδοµένο ότι πέρα από το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής
των κατοίκων της Κρήτης, η συµπεριφορά, οι καθηµερινές συνήθειες και
γενικά η τοπική κουλτούρα απαιτεί µέτρα προφύλαξης από πιθανές
παρενέργειες από την τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα µέτρα θεραπείας
και αποκατάστασης από τις συνέπειες/ βλάβες που είναι βέβαιο ότι υπάρχουν.
Αυτή η (κοινωνιολογική) παράµετρος δεν είναι τόσο εµφανής όσο εκείνη του
περιβάλλοντος παρά το γεγονός ότι είναι εξίσου σηµαντική αφού πιθανή
αλλοίωση θα ανατρέψει πλήρως τις σηµερινές ισορροπίες µε απρόβλεπτα
(αρνητικά) αποτελέσµατα για την σηµερινή πολιτιστική εικόνα του νησιού. Η
“µάχη” στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη
ξεκινώντας από τα σχολεία και καταλήγοντας στην Τρίτη ηλικία, µέσα από
διαφορετικές προσεγγίσεις που θα έχουν κοινό στόχο την πρόληψη και
αποκατάσταση των δυσµενών επιπτώσεων στο πολιτιστικό γίγνεσθαι που
πέραν των άλλων αποτελεί την πιο σηµαντική συνιστώσα της τοπικής
ταυτότητας και φυσιογνωµίας.
Ε. ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ (ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ) ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
Ο τουρισµός αποτελεί για δεκαετίες βασικό παράγοντα διαµόρφωσης της
θετικής

εξέλιξης

του

περιφερειακού

προϊόντος,

προσφοράς

θέσεων

απασχόλησης, κινητοποίησης ιδιωτικών - επενδυτικών κεφαλαίων και εν γένει
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ανάπτυξης της κρητικής οικονοµίας. Είναι βέβαιο ότι και µελλοντικά η συµβολή
του τουρισµού θα είναι θετική.
Όµως ως κυρίαρχα ζητούµενα (προκειµένου να µεγεθυνθεί η συµβολή του
τουρισµού στην ανάπτυξη της περιφερειακής οικονοµίας) προβάλλουν
επιτακτικά: α) η διασύνδεση του τουρισµού µε τους λοιπούς παραγωγικούς
τοµείς (πρωτογενής και δευτερογενής) και β) η συγκράτηση του πληθυσµού
στην ενδοχώρα.
Οι δύο αυτοί τακτικοί στόχοι που αποτελούν ταυτόχρονα βασική επιδίωξη της
αναπτυξιακής

στρατηγικής

της

περιφέρειας

Κρήτης

εµφανίζουν

συµπληρωµατικότητα και αλληλεξάρτηση και συµβάλλουν στην ισοκατανοµή
του τοπικού εισοδήµατος και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας αφενός και
αφετέρου, στη στήριξη της οικονοµίας του νησιού από τον ενεργό πληθυσµό ο
οποίος µετατοπίζεται συνεχώς στον τριτογενή τοµέα (παράλια και αστικά
κέντρα).
Επίσης εξίσου σηµαντική είναι η διασύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας
µε τους λοιπούς παραγωγικούς τοµείς και εν γένει µε την τοπική παραγωγή
(πρωτογενή, βιοτεχνική, πολιτιστική κ.λ.π.) προκειµένου ο τουρισµός να
µετατραπεί σε ουσιαστικό πολλαπλασιαστή και παράγοντα διεύρυνσης της
παραγωγικής βάσης της περιφερειακής οικονοµίας. Επειδή δε η τοπική
παραγωγή αφορά όλες τις ζώνες του νησιού (παράκτια, ηµιορεινή, ορεινή), η
ανάπτυξη

αλληλεξαρτήσεων

του

τουρισµού

µε

την

πρωτογενή

και

δευτερογενή παραγωγή συµβάλει στην κατανοµή της αύξησης του τοπικού
εισοδήµατος στις διάφορες ζώνες αµβλύνοντας τις χωρικές (γεωγραφικές,
παραγωγικές, πληθυσµιακές) ανισότητες.
Τέλος, µε δεδοµένο ότι η τουριστική δραστηριότητα συνεπάγεται κόστη και
οφέλη, οι συνολικές προσπάθειες για τη µεγέθυνση των θετικών επιπτώσεων
της τοπικής οικονοµίας από τον τουρισµό εξυπηρετούν την αύξηση του
συνολικού οφέλους έναντι του κόστους από την τουριστική δραστηριότητα.
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1.5 ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Για την αποτελεσµατική επίτευξη των τεθέντων Στρατηγικών και Τακτικών
Στόχων εξειδικεύτηκαν επτά (7) Άξονες ∆ράσης.
Κριτήρια επιλογής τους αποτέλεσαν η συµβατότητα τους µε τους στόχους, η
συνέπεια τους προς τον εθνικό και περιφερειακό προγραµµατισµό, η
διασφάλιση του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων, η ακρίβεια
τους σε σχέση µε τη συνολική θεώρηση και άρση των µειονεκτηµάτων αδυναµιών και η πληρότητα τους ως πυλώνες µιας ουσιαστικής αναπτυξιακής
διαδικασίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του κρητικού τουριστικού
προϊόντος.
ΑΞΟΝΑΣ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ 2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ 3

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ–ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 5

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΞΟΝΑΣ 6

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΞΟΝΑΣ 7

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Ο τοµέας των υποδοµών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες
ανάπτυξης καθώς συνιστά προαπαιτούµενο δηµιουργίας ενός δυναµικού
παραγωγικού ιστού. Η ύπαρξη ολοκληρωµένων υποδοµών αποτελεί βασικό
ζητούµενο για την Περιφέρεια Κρήτης καθώς η συµβολή τους είναι
πολυδιάστατη.

Στηρίζουν

αφενός

την

οργάνωση

και

λειτουργία

των

παραγωγικών δραστηριοτήτων και αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των
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µόνιµων κατοίκων και των επισκεπτών και αφετέρου ενισχύουν την
ελκυστικότητα του νησιού.
Συνεπώς ο Άξονας των Βασικών Υποδοµών καλείται να διαδραµατίσει ένα
κεντρικό ρόλο στη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας τόσο
στις ήδη αναπτυγµένες ζώνες, όσο και σε αυτές µε λανθάνουσα δυναµική.
Οι συνεχείς προσπάθειες στο πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµατικών
περιόδων δεν κάλυψαν πλήρως τις υπάρχουσες ανάγκες στο νευραλγικό
όπως έχει αποδειχτεί τοµέα των υποδοµών.
Η βελτίωση της υποδοµής µεταφορών ενισχυόµενη από συναφή βελτίωση της
γενικότερης τουριστικής υποδοµής και της υποδοµής διαχείρισης και
προστασίας του περιβάλλοντος, θα συµβάλει στην ουσιαστική αύξηση της
τουριστικής κίνησης, ενώ παράλληλα θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
την αξιοποίηση περιοχών που παραµένουν σχετικά αναξιοποίητες, λόγω των
σηµερινών αδυναµιών πρόσβασης σε αυτές.
Στον τοµέα των Μεταφορών η δύσκολη µορφολογία του εδάφους και το εν
γένει

διαπιστωµένο

έλλειµµα

υπογραµµίζει

την

ανάγκη

εστίασης

του

ενδιαφέροντος σε ένα βασικό κρίκο της τουριστικής αλυσίδας όπως είναι η
διακίνηση των επισκεπτών.
Έτσι ως µείζονες τοµείς προβάλλουν το Οδικό ∆ίκτυο (ποιοτικές βελτιώσεις
και διαπλατύνσεις, ασφαλής πρόσβαση, σήµανση κ.α.) χωρίς νέες διανοίξεις,
οι Πύλες Εισόδου Αεροδρόµια και Λιµάνια (µεγέθυνση της χωρητικότητας και
βελτίωση των συνθηκών παραµονής και διακίνησης των επιβατών, βελτιώσεις
των τεχνικών χαρακτηριστικών, των εξυπηρετήσεων και της λειτουργικότητας
των εγκαταστάσεων των λιµανιών και διασφάλιση της επάρκειας υποδοµών
σε σχέση µε την τρέχουσα και τη µελλοντική ζήτηση), καθώς επίσης και τα
∆ίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης – αποχέτευσης) και οι Υποδοµές
Προστασίας Περιβάλλοντος (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισµοί).
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Το ζητούµενο του εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς αναδεικνύει τη
βαρύτητα του εν λόγω Άξονα από τον οποίο δεν προσδοκάται µονάχα µια
ποσοτική διαφοροποίηση, αλλά κυρίως µία ποιοτική πρόοδος.
Η απαξίωση του µοντέλου του µαζικού τουρισµού επιβάλλει καταρχήν τον
εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων υποδοµών αλλά κυρίως την συµπλήρωση
των καταγεγραµµένων µεγάλων ελλείψεων σε ειδικές τουριστικές υποδοµές
(τουριστικοί

λιµένες,

golfs,

προπονητικά

κέντρα,

θεραπευτικά

κέντρα,

συνεδριακά κέντρα κ.λπ.), τη διάδοση – επέκταση του εναλλακτικού –
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θεµατικού τουρισµού οι υποδοµές του οποίου αποτελούν τις βάσεις
ανάπτυξης του.
Το παράδειγµα άλλων µεσογειακών (ανταγωνιστικών) προορισµών που
αντιµετώπισαν φαινόµενα τουριστικής ύφεσης, υποδεικνύει και υπογραµµίζει
ως ορθή πρακτική τον προσανατολισµό στην επανασύνθεση του τουριστικού
προϊόντος µε ποικιλία εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και
ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού στην ενδοχώρα.
Βασικό ζητούµενο αποτελεί επίσης η δηµιουργία γεωγραφικών πυρήνων
προσφοράς ολοκληρωµένου τουριστικού προϊόντος που θα µπορούν να
λειτουργούν είτε συνολικά και αυτόνοµα, είτε ως διέξοδος και εναλλακτική
λύση

για

περιήγηση

(τουρισµό

διηµέρευσης).

Κάθε

τέτοιος

πυρήνας

(τουριστικός θύλακας) θα πρέπει να είναι κοντά σε µία κύρια πύλη εισόδου και
να διαθέτει ευχερή πρόσβαση από το πρωτεύον δίκτυο, ολοκληρωµένες
τουριστικές υποδοµές µε ποικιλία πόλων επίσκεψης - περιήγησης –
αναψυχής, κέντρα πληροφόρησης και υποδοµές διαµονής και εστίασης έτσι
ώστε να συνιστά ένα πλήρες σύµπλεγµα δραστηριοτήτων που να µπορεί να
αποτελέσει αυτόνοµο τουριστικό προορισµό αλλά και συµπλήρωµα ή διέξοδο
του τουρισµού της παραλίας.
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η βαρύτητα του στη σύνθεση της πρωτογενούς τουριστικής προσφοράς, όσο
και οι συνέπειες της απαξίωσης του, θέτουν το ανθρωπογενές - πολιτιστικό και
το φυσικό περιβάλλον ως βασικό πυλώνα δράσης.
Οι ιστορικοί και πολιτισµικοί πόλοι, ο καθηµερινός λαϊκός πολιτισµός, οι
παραδοσιακοί οικισµοί, τα µνηµειακά σύνολα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ήθη,
έθιµα, τα τοπικά δρώµενα, η κρητική κουζίνα και ο λοιπός λαογραφικός
πλούτος κ.λ.π., αποτελούν ένα τεράστιο πόρο για την Κρήτη.
Η προστασία και ανάδειξή τους προϋποθέτει την ανάληψη δράσεων που θα
εξασφαλίσουν µακροπρόθεσµα µε την αναλλοίωτη παρουσία τους την
συνεισφορά τους στη διατήρηση της µοναδικότητας της ταυτότητας της
Κρήτης ως τουριστικός προορισµός και κυρίως τη συνέχιση της µακρόχρονης
πολιτιστικής της πορείας την οποία οφείλουµε να διατηρήσουµε αναλλοίωτη
ως χρέος προς τους κατοίκους της.
Το φυσικό περιβάλλον επίσης, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για το νησί,
δεδοµένου ότι συνδυάζει εξαιρετικές θάλασσες µε ενδιαφέροντες ορεινούς
όγκους. Το έντονο αυτό ανάγλυφο διαφοροποιεί την Κρήτη έναντι άλλων
(τυπικών) νησιώτικων προορισµών και δηµιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για
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την προσέλκυση διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
Η ενίσχυση της τουριστικής προσφοράς µε το πλεονέκτηµα της µοναδικότητας
του κρητικού ανθρωπογενούς - πολιτιστικού και φυσικού αποθέµατος αλλά και
µε τις σύγχρονες αξίες, την καθηµερινή ζωή, τα πολιτιστικά δρώµενα και τα
τοπικά προϊόντα (πρότυπο κρητικής διατροφής) εγγυάται επιπλέον όρους
διασφάλισης της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης καθώς το σύγχρονο
χαρακτηριστικό της τουριστικής ζήτησης για ένα εµπλουτισµένο προϊόν
ποικίλων δραστηριοτήτων ικανοποιείται εκτός των άλλων και µε τη συνδροµή
του ανθρωπογενούς κυρίως και του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Η ποιότητα στην τουριστική ανάπτυξη δεν εξασφαλίζεται µόνο µέσα από τη
διάθεση ενός πλούσιου και διαφοροποιηµένου τουριστικού προϊόντος υψηλών
προδιαγραφών, για τη σύνθεση του οποίου εντάσσονται στην παραγωγική
διαδικασία

διάφορα

πλεονεκτήµατα

όπως

το

φυσικό

περιβάλλον,

ο

πολιτισµός κ.α. αλλά αντίθετα, προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευµένου
ανθρώπινου δυναµικού µε υψηλή επαγγελµατική συµπεριφορά και δεξιότητα
και σύγχρονη κουλτούρα.
Η ανάπτυξη λοιπόν του ανθρωπίνου κεφαλαίου, η ανάδειξη της σηµασίας του
και η καλλιέργεια τουριστικής παιδείας και συνείδησης αποτελούν ίσως τις
κρισιµότερες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση σε βάθος χρόνου της
ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
Παράλληλα ο Άξονας αυτός αποτελεί όρο προσαρµογής - συνέπειας στη
συνεχιζόµενη εξέλιξη της τουριστικής βιοµηχανίας, µε τη σύνδεση των
συστηµάτων

ευαισθητοποίησης,

εκπαίδευσης

και

κατάρτισης

µε

τις

µεταβαλλόµενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς.
Η

εκπαίδευση

και

η

επιµόρφωση

του

ανθρώπινου

δυναµικού

είναι

επιβεβληµένη και µάλιστα σε ευρεία κλίµακα, τόσο στο προσωπικό των
αµιγώς τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και σε επαγγέλµατα «δορυφόρους»
όπως π.χ. οδηγοί µέσων µεταφοράς, ξεναγοί, στελέχη υπηρεσιών, υπάλληλοι
µουσείων κλπ.
ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι διακυµάνσεις της τουριστικής κίνησης στην Περιφέρεια οφείλονται µεταξύ
άλλων και στην έλλειψη συντονισµένης και διαρκούς προβολής ολόκληρης της
Κρήτης.
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Ενώ αποτελεί προορισµό µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα σχεδόν όµοια ή σε
ορισµένες

περιπτώσεις

ανταγωνίστριες

περισσότερα

χώρες

(περιοχές),

και

πιο

εντούτοις

ποιοτικά
τα

από

στατιστικά

άλλες

στοιχεία

παρουσιάζουν µια εικόνα αποθαρρυντική για την τουριστική µας κίνηση. Το
φαινόµενο αυτό ερµηνεύεται εν µέρει από την καλύτερη προβολή και το
τουριστικό µάρκετινγκ που εφαρµόζουν άλλοι προορισµοί της Μεσογείου.
Σε συνθήκες λοιπόν σκληρού ανταγωνισµού µεταξύ των τουριστικών
προορισµών, η στρατηγική και τα µέσα προώθησης (marketing) και
επικοινωνίας

συνιστούν

εργαλεία

αξιοποίησης

πλεονεκτηµάτων

και

µεγέθυνσης της ανταγωνιστικότητας.
Η εικόνα της Κρήτης δεν µεταφέρεται µόνον µέσω της εµπειρίας των
τουριστών που την επισκέπτονται, αλλά παράλληλα καλλιεργείται και
βελτιώνεται µε σύγχρονα µέσα προβολής και επικοινωνίας που αποτελούν
προϊόν ορθολογικού σχεδιασµού, συστηµατικής εργασίας και µεθόδευσης από
τους όλους εµπλεκόµενους µε τον τουρισµό φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς.
Το τουριστικό µάρκετινγκ, τότε µόνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τις
επιθυµητές στοχοθετήσεις, όταν θεωρήσει κανείς τον τόπο (περιφέρεια)
υποδοχής ως ενιαία τουριστική επιχειρησιακή οντότητα, ως µία «οιωνεί»
τουριστική επιχείρηση.
Παράλληλα πρέπει να αναδειχθεί και να αντιµετωπισθεί µε ιδιαίτερη προσοχή
και σοβαρότητα το θέµα της ενηµέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών
πάνω στο νησί που εµφανίζει σηµαντική υστέρηση. Η ύπαρξη και ουσιαστική
λειτουργία κέντρων ενηµέρωσης και πληροφόρησης και ο σχεδιασµός και
υλοποίηση (χωρικού) συστήµατος σήµανσης και προβολής θα βελτιώσει τα
µέγιστα την πρόσβαση, την περιήγηση και επισκεψιµότητα σε ολόκληρο το
νησί.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και η λήψη κατάλληλων µέτρων
πολιτικής

εγγυώνται

ισοδύναµα

τους

όρους

επίτευξης

της

βιώσιµης

τουριστικής ανάπτυξης.
Το ρυθµιστικό πλαίσιο σε µια σειρά από θέµατα όπως το περιβάλλον, η
ποιότητα

υπηρεσιών,

η

παραβατικότητα,

η

τουριστική

συµπεριφορά,

διασφαλίζει κανόνες και πρότυπα προκειµένου να αποφευχθούν επιζήµιες
αστοχίες του παρελθόντος.
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Έτσι

απαιτούνται

θεσµικές

πρωτοβουλίες

µε

στόχο

την

άρση

γραφειοκρατικών εµπλοκών, τη θέσπιση όρων λειτουργίας και τεχνικών
προδιαγραφών και την κάλυψη όλων των συναφών κενών, καθώς επίσης και
οργανωτικές

µεταρρυθµίσεις

και

ενέργειες

ενδυνάµωσης

σε

φορείς

σχεδιασµού, υλοποίησης και διαχείρισης της τουριστικής πολιτικής.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Για την ορθή υλοποίηση ενός σχεδίου – αναπτυξιακού προγράµµατος, βασική
προϋπόθεση αποτελεί η παροχή της αναγκαίας τεχνικής στήριξης.
Έτσι, η εκπόνηση εξειδικευµένων και εφαρµόσιµων µελετών και ερευνών ως
κατεξοχήν εργαλεία προγραµµατισµού, επαληθεύουν µεθόδους, κόστη και
οφέλη, ρυθµίσεις, σχέδια, δράσεις και προγράµµατα όχι µόνον για το εγγύς
αλλά και για το απώτερο µέλλον.
Ειδικότερα απαιτούνται µελέτες σε διάφορα πεδία και τοµείς που το
αντικείµενο της παρούσας δεν προέβλεπε αλλά και δεν είναι σε θέση να
απαντήσει επαρκώς και όπου αναζητούνται οι κατάλληλες λύσεις για
επιµέρους κρίσιµα ζητήµατα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αξιοποίηση της έκτασης του ΕΟΤ (ΕΤΑ
ΑΕ) που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά όπου
απαιτείται ειδική µελέτη που όµως δεν πρέπει να αγνοήσει σε καµιά των
περιπτώσεων της κοινωνικής διάστασης του θέµατος (τοπικός πληθυσµός).
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1.6 ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Για την υλοποίηση όλων όσων προαναφέρθηκαν παραπάνω απαιτούνται
µέτρα πολιτικής εφικτά και ρεαλιστικά ως προς την εφαρµογή τους και κυρίως
ικανά να συµβάλλουν σε ένα ορατό και συγκεκριµένο χρονικά αποτέλεσµα. Τα
µέτρα πολιτικής που προτείνονται είναι:

ΜΕΤΡΟ 1:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΡΟ 2:

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΜΕΤΡΟ 3:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4:

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΙΤΑ

ΜΕΤΡΟ 5:

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΜΕΤΡΟ 6:

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 7 :

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ

ΜΕΤΡΟ 8:

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000

ΜΕΤΡΟ 9:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 10:

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 11:

ΣΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΜΕΤΡΟ 12:

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

ΜΕΤΡΟ 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ –
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΕΤΡΟ 14:

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΜΕΤΡΟ 15:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 16:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 17:

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ, ΤΩΝ ΚΥΕ, ΤΟΥ ΚΕΤΑ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ

ΜΕΤΡΟ 18:
ΤΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 19:

∆ΙΚΤΥΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΜΕ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 20:

∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
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ΜΕΤΡΟ 1 : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το υφιστάµενο καθεστώς ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης που καλύπτει
περιοχές του βόρειου θαλάσσιου µετώπου των Νοµών Ηρακλείου και
Λασιθίου, κρίνεται ανεπίκαιρο και ατελές στην παρούσα φάση σε δύο
επίπεδα.
Πρώτον, υπάρχει η αίσθηση ότι το µέτρο ελέγχου της τουριστικής
ανάπτυξης πρέπει να επεκταθεί στο βόρειο θαλάσσιο µέτωπο της ∆υτικής
Κρήτης, αλλά και σε συγκεκριµένες περιοχές στο νότο. Έτσι θα διευρυνθεί
η έκταση στην οποία θα επιτρέπεται µόνο η ίδρυση µονάδων ΑΑ’ και Α’
τάξης.
∆εύτερον, εµπειρικά και πάλι κρίνεται απαραίτητο να οριστούν Κορεσµένες
Τουριστικά Περιοχές όπου δεν θα επιτρέπεται η δηµιουργία νέων κλινών
(ανεξάρτητα από λειτουργική µορφή, τάξη ή δυναµικότητα) αλλά µόνον
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, οι οποίες θα συµβάλλουν
στον εµπλουτισµό και την ποιοτική διαφοροποίηση των περιοχών αυτών.
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλές περιοχές για τις οποίες πρέπει να
ληφθεί µέριµνα προκειµένου να συγκρατηθεί η τουριστική τους µεγέθυνση.

Στην

κατηγορία

Περιοχών

Ελέγχου

Τουριστικής

των

Ενώ για την κατηγορία των

της

Κορεσµένων

Ανάπτυξης

Περιοχών

Τουριστικά
θα

πρέπει

ανήκουν οι ζώνες:

εξεταστούν οι ακόλουθες:

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χώρα Σφακίων

Γεράνι-Πλατανιάς

Λουτρό

Μάλεµε

Χανιά

Γεωργιούπολη

Παλαιόχωρα

Αγία Μαρίνα

Κουρνάς

Ελαφονήσι

να

Σούγια
Σαµαριά

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Φαλάσαρνα

Σκαλέτα
Πλακιάς

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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Ανώγεια

Πλατανιάς

Ρέθυµνο
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ζαρός

Κοκκίνι Χάνι
Αγία Γαλήνη

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μάταλα

Ιεράπετρα

Γάζι

Άγιος Νικόλαος

Λιµένας Χερσονήσου

Σητεία

Τσούτσουρας

Μακρύς Γιαλός

Λέντας
Αγία Πελαγία
Μάλια
Γούβες
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ελούντα
Βάι

ΜΕΤΡΟ 2 : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Τα σφάλµατα, οι ολιγωρίες, ο ατελής προγραµµατισµός και έλεγχος καθώς και
οι εν γένει αστοχίες του παρελθόντος, οδήγησαν στη δηµιουργία περιοχών µε
απαξιωµένο τουριστικό προϊόν.
Και σε αυτήν την περίπτωση η εικόνα και τα πορίσµατα των υπολοίπων
Μελετών Τουριστικής Ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, θα µπορέσουν
να στοιχειοθετήσουν από κοινού την κατεύθυνση και το περιεχόµενο µιας
αποτελεσµατικής νοµοθετικής ρύθµισης για την αποφόρτιση και την εξυγίανση
- βελτίωση των περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα τους ή
δέχονται απειλές ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση της εικόνας και της
τουριστικής προσφοράς τους.
Η εικόνα των περιοχών αυτών µπορεί να αναστραφεί µε έργα βασικών και
ειδικών τουριστικών υποδοµών (βελτίωση µεταφορών, υποδοµές διάθεσης
λυµάτων

και

διαχείρισης

απορριµµάτων,

συνεδριακά

κέντρα,

κέντρα

τουρισµού υγείας, κέντρα αθλητικού τουρισµού, κ.α.). Επίσης θα βοηθήσει
προς την κατεύθυνση αυτή η
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κατάρτιση στελεχών όλων των βαθµίδων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
που εµπλέκονται στον τουρισµό, η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του
ντόπιου πληθυσµού, η ορθή, µεθοδική και συνεχής προβολή της Κρήτης ως
ενιαίου τουριστικού προορισµού, η θέσπιση και αυστηρή τήρηση κανόνων
πρόληψης και καταστολής της παραβατικότητας καθώς και η εκπόνηση των
αναγκαίων µελετών σε διάφορα θεµατικά πεδία που θα βοηθήσουν στον
προσδιορισµό, στην πρόβλεψη και στο σχεδιασµό µιας σειράς µεγεθών,
παραµέτρων και διαδικασιών σχετικών µε τον κρητικό τουρισµό.

ΜΕΤΡΟ 3 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η φιλοσοφία του µέτρου έγκειται στη συστηµατική προσπάθεια για τον έλεγχο
της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών (µε την ευρεία έννοια), στη
διάκριση

των

ρόλων

και

στο

συντονισµό

των

φορέων

που

είναι

επιφορτισµένοι µε τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Σε όλα τα στάδια του
τουριστικού κυκλώµατος, σε όλες τις µορφές των κύριων και δευτερευόντων
εξυπηρετήσεων είναι ανάγκη να διασφαλίζεται πρωτίστως υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών, και παράλληλα να προβλέπονται µέτρα για τους παραβάτες των
µέτρων και των κανόνων.
Η κατάσταση που µέχρι σήµερα επικρατεί σε ότι αφορά την επιτήρηση και
τους ελέγχους, τόσο σε αµιγώς τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και σε
γενικότερα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την τουριστική
δραστηριότητα, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν σηµειωθεί, κρίνεται
ανεπαρκής.
Στην παρούσα φάση διαφορετικοί φορείς (∆ιεύθυνση Τουρισµού Περιφέρειας,
Γενική Γραµµατεία Τουρισµού, Τουριστική Αστυνοµία) µε συµπληρωµατικές ή
και επικαλυπτόµενες, µερικές φορές, αρµοδιότητες παρεµβαίνουν στο
συγκεκριµένο τοµέα, χωρίς το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η σύσταση του
Σώµατος Επιθεωρητών του ΕΟΤ, που προωθήθηκε στο παρελθόν αποτελούσε
ίσως την πιο αποτελεσµατική λύση για το σηµαντικό αυτό θέµα (συστηµατικός
έλεγχος για την διασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος),
λειτουργία όµως που στην πορεία ακυρώθηκε.
Στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου προτείνεται η επανασύσταση του
συγκεκριµένου σώµατος και η οριστική θεσµική ρύθµιση του συστήµατος
επιθεώρησης και ελέγχου των τουριστικών (αµιγώς και µη) επιχειρήσεων, µε
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στόχο τον προσδιορισµό διακριτών και συµπληρωµατικών ρόλων για κάθε
εµπλεκόµενο φορέα αλλά και την επιβολή ειδικών κανόνων και κριτηρίων. Σε
περίπτωση αδυναµίας υλοποίησης της παραπάνω πρότασης, κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας Περιφερειακού Σώµατος Επιθεώρησης µε τη
συµµετοχή έµπειρων στελεχών της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού της Περιφέρειας και
της Τουριστικής Αστυνοµίας αλλά και εκπροσώπων της Γενικής Γραµµατείας
Τουρισµού

και

άλλων

φορέων

που

δραστηριοποιούνται

σε

συναφή

αντικείµενα σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος, κ.α.).
Πέραν αυτών άκρως σηµαντική για την τουριστική αγορά της Κρήτης κρίνεται
η υιοθέτηση του Ειδικού Σήµατος Κρητικής Κουζίνας στα ξενοδοχεία και σε
χώρους µαζικής εστίασης (µέτρο 11), γεγονός που σχετίζεται µε την ποιότητα
των τουριστικών υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση του µοναδικού αυτού
συγκριτικού πλεονεκτήµατος. Και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί η
ύπαρξη µηχανισµού ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας και της τήρησης
του προτύπου αυτού.
Εξίσου

σηµαντική

κρίνεται

η

συστηµατική

και

τακτική

µέτρηση

της

ικανοποίησης των τουριστών - περιηγητών από το προσφερόµενο τουριστικό
προϊόν (φιλοξενία, καιρικές συνθήκες, φυσικό περιβάλλον, καθαριότητα,
αξιοθέατα, ευκαιρίες διασκέδασης, ποιότητα ακτών, υποδοµές κατάλυσης και
εστίασης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποδοµές µεταφορών, υπηρεσίες και
τουριστικές

πληροφορίες

κ.α.),

στο

πλαίσιο

ενός

Τουριστικού

Παρατηρητηρίου.
Είναι βέβαιο ότι τα πορίσµατα και οι προτάσεις από τις υπόλοιπες Μελέτες
Τουριστικής Ανάπτυξης που εκπονήθηκαν παράλληλα µε την παρούσα, θα
βοηθούσαν στην εξεύρεση µιας τρόπον τινά άριστης συνισταµένης η οποία θα
«απαντούσε» άµεσα και αποτελεσµατικά στο ζητούµενο του ελέγχου της
ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

ΜΕΤΡΟ 4 : ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΙΤΑ
Η σπουδαιότητα που αποδίδεται πλέον στη φέρουσα ικανότητα των
τουριστικών προορισµών είναι µεγάλη τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο
εσωτερικό, όπως εξάλλου αποτυπώθηκε και στις προδιαγραφές της Α΄ Φάσης
της παρούσας µελέτης.
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Προκειµένου να δοθεί έµπρακτα πλέον η δέουσα προσοχή στο εν λόγω µείζων
θέµα προτείνονται δύο (2) σενάρια – λύσεις :
Α)

Η

θεσµοθέτηση

Μελέτης

ΦΙΤΑ

ως

προαπαιτούµενο

της

ίδρυσης

ξενοδοχειακών µονάδων και εν γένει καταλυµάτων. Οι µέχρι σήµερα
τηρούµενες

διαδικασίες

προέγκρισης

χωροθέτησης,

έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων και αρχιτεκτονικών µελετών, θα συµπληρωθούν µε τη
Μελέτη ΦΙΤΑ. Σκοπός δεν είναι να επιβαρυνθεί η υφιστάµενη διαδικαστική και
γραφειοκρατική ακολουθία, αλλά να ενταχθεί ο παράγων της φέρουσας
ικανότητας για τουριστική ανάπτυξη στο νοµοκανονιστικό πλαίσιο για τη
διασφάλιση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Οι προδιαγραφές των εν
λόγω µελετών θα µπορούσαν εύκολα να προκύψουν ως απόσταγµα των
προσεγγίσεων που ακολούθησαν οι µελετητές όλων των περιφερειών της
χώρας και να δηµιουργηθεί µία ακριβής, ευέλικτη και µετρήσιµη διαδικασία
αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας.
Β) Η εκπόνηση µελέτης ενο0ποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ράσης
Τουριστικής

Ανάπτυξης

για

τον

ακριβή

προσδιορισµό

προδιαγραφών

µέτρησης της ΦΙΤΑ. Προκειµένου να υπάρξει ενιαία (σε επίπεδο χώρας)
αντιµετώπιση της ΦΙΤΑ κρίνεται απαραίτητος ο συγκερασµός και η από κοινού
αντιµετώπιση του σπουδαίου αυτού θέµατος γεγονός που θα οδηγήσει στον
ακριβή προσδιορισµό προδιαγραφών µέτρησης της ΦΙΤΑ µε βάση τα
αποτελέσµατα των αντίστοιχων µελετών που εκπονήθηκαν για τις υπόλοιπες
περιφέρειες της χώρας.
ΜΕΤΡΟ 5 : ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Η αναγκαιότητα της συστηµατικής προβολής ενός τουριστικού προορισµού
δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεκµηρίωση. Θεωρείται παγκοσµίως ένας από τους
βασικότερους παράγοντες που κρίνουν – διαµορφώνουν τις τουριστικές
επιδόσεις.
Η εµπειρία από την Περιφέρεια Κρήτης µάλλον µαρτυρά έναν κατακερµατισµό
προσπάθειας και πόρων ανά νοµό ή ακόµη και ανά πόλη (βλ. ενέργειες
Νοµαρχιακών Επιτροπών Τουριστικής Προβολής) και µια αποσπασµατική και
ελάχιστα

ανταγωνιστική

προβολή.

Αυτό

εκτιµάται

ως

εσφαλµένη

και

ατελέσφορη µέθοδος προβολής της Κρήτης.
Εκείνο που προέχει είναι η προβολή του νησιού ως ενιαίος προορισµός –
τουριστικό προϊόν µε τη συνδροµή των χρηµατοδοτικών πόρων αθροιστικά
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από όλα τα σηµεία της Κρήτης. Έτσι θα είναι δυνατή και περισσότερο ισχυρή
επικοινωνιακά η εστιασµένη προβολή, δηλαδή λόγου χάριν µία διαφηµιστική
καµπάνια για την προβολή της ενδοχώρας, ή µία αντίστοιχη για την
προσέλκυση ηµεδαπών τουριστών (εσωτερικός τουρισµός) ή άλλης οµάδας
στόχου.
Εν τέλει το στοιχείο της συλλογικότητας και επικουρικότητας σε θέµατα
προβολής θα πρέπει να τεθεί ως βασική προτεραιότητα, τόσο από τον
ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα η συνεργασία και η από κοινού
συµµετοχή των οποίων θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη και το κυριότερο
βασισµένη σε µια ενιαία στρατηγική µε ποιοτικά χαρακτηριστικά και
µεθοδικότητα όσον αφορά τους στόχους.

ΜΕΤΡΟ 6 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η Περιφέρεια Κρήτης εκτός των άλλων, διακρίνεται για την άνιση σχέση
αφίξεων – διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ηµεδαπών τουριστών.
Την ίδια στιγµή υπόκειται, όπως όλοι οι τουριστικοί προορισµοί, σε ετήσιες
διακυµάνσεις της τουριστικής κίνησης συνεπεία ποικίλων και κατά κανόνα µη
ελεγχόµενων

παραγόντων,

οι

οποίοι

στο

µεγαλύτερο

φάσµα

τους

προσδιορίστηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια της µελέτης.
Έτσι η εστίαση στον εσωτερικό τουρισµό ως αναπόσπαστο στοιχείο της
ευρύτερης

πολιτικής

τουριστικής

ανάπτυξης

της

Κρήτης

(σχεδιασµός,

προβολή – προώθηση), θα πρέπει να ειδωθεί περισσότερο συστηµατικά και
σε µόνιµη βάση για τη βελτίωση της αναλογίας ξένου και εγχώριου τουρισµού
και τη µεγαλύτερη δυνατή εξοµάλυνση των ετήσιων διακυµάνσεων, µε
δεδοµένη την οικονοµική ευρωστία που εµφανίζει ο έλληνας επισκέπτης και τη
θετική καταναλωτική συµπεριφορά του σε σχέση µε τον ξένο.

ΜΕΤΡΟ 7 : ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ
Η ανάπτυξη του τουρισµού της ενδοχώρας (π.χ. επαγγελµατικός, µαθητικός,
οικογενειακός, τουρισµός πόλης, κ.α.) εµπεριέχει τους παραδοσιακούς
οικισµούς, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τις τοπικές συνήθειες, τα ήθη και τα
έθιµα, και το φυσικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και
µεγαλύτερο µερίδιο της παγκόσµιας τουριστικής ζήτησης και ανήκει στις
προτεραιότητες των προσπαθειών της ελληνικής τουριστικής πολιτικής για τη
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διαφοροποίηση της προσφοράς και την επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου.
Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα αφορά τη δηµιουργία µικρών τοπικών
πυρήνων σε επιλεγµένες περιοχές, όπου οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που
διατίθενται είναι συνάρτηση µιας συλλογικής διαδικασίας που εµπλέκει τους
επισκέπτες µε τους τοπικούς παραγωγούς σε µια σχέση αλληλεξάρτησης και
συµβατικότητας. Έτσι, επιτυγχάνεται όχι µόνο η επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου και η χωρική διασπορά της τουριστικής ζήτησης, αλλά και η
διασύνδεση των επιµέρους παραγωγικών κλάδων, δηµιουργώντας νέα
δεδοµένα µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
Εξάλλου, η ενασχόληση του ντόπιου πληθυσµού µε συµπληρωµατικές, µε την
αγροτική

παραγωγή,

τουριστικές

δραστηριότητες,

συνεπάγεται

και

τη

βελτίωση του αγροτικού εισοδήµατος, τη αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και
συνεπώς την ανάσχεση των τάσεων αποµάκρυνσης του πληθυσµού από την
ύπαιθρο, που γίνεται ολοένα πιο απειλητική τα τελευταία χρόνια λόγω της
φθίνουσας πορείας του πρωτογενή τοµέα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η
διατήρηση και η ανάδειξη του πολιτισµού και του παραδοσιακού τρόπου ζωής,
η αναβίωση παραδοσιακών επαγγελµάτων και τεχνών και η διαφύλαξη και
ήπια αξιοποίηση της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς
των αγροτικών περιοχών.
Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, ο αγροτικός τουρισµός, ως αιχµή των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, έχει λάβει στρεβλή µορφή, µε αποτέλεσµα
την άναρχη και ασυντόνιστη ανάπτυξη ασύνδετων µεταξύ τους υποδοµών
εναλλακτικού τουρισµού που στην πλειοψηφία τους δεν πληρούν βασικές
προδιαγραφές

ποιότητας,

επιφέροντας

αρνητικές

συνέπειες

τόσο

στο

οικονοµικο-κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον όσοι και στην ίδια την
προοπτική ανάπτυξής του.
Όµως µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα από πλευράς σχεδιασµού έχουν
προκύψει σαφείς και επαρκώς τεκµηριωµένες ζώνες αλλά και δράσεις
θεµατικού τουρισµού και έχουν καταγραφεί συγκεκριµένες κατευθύνσεις που
µποτούν να βοηθήσουν ορθολογική ανάπτυξη του τουρισµού της ενδοχώρας.
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ΜΕΤΡΟ 8 : ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
Η τουριστική αξιοποίηση των προστατευταίων περιοχών του δικτύου NATURA
2000 αποτελεί ζητούµενο µείζονος σηµασίας καθώς, οι περιοχές αυτές
αποτελούν προορισµούς υψηλής τουριστικής ζήτησης και ταυτόχρονα
χρήζουν ειδικής προστασίας, προκειµένου να διαφυλαχθούν. Θα πρέπει
επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε και οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών που µέχρι
σήµερα διαχειρίζονται τις εν λόγω περιοχές, καταρτίζουν σχέδια προβολής και
ήπιας αξιοποίησής τους. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να επιδιωχθεί η
από κοινού ανάληψη δράσεων µε σκοπό την συµπληρωµατικότητα και την
αποφυγή επαναλήψεων και άστοχων – ασυντόνιστων ενεργειών.

ΜΕΤΡΟ 9 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τα αστικά (Ηράκλειο, Ρέθυµνο, Χανιά) και ηµιαστικά κέντρα (Σητεία, Ιεράπετρα)
της Κρήτης αποτελούν πολύ σηµαντικούς πόλους έλξης τουριστών είτε ως
τελικοί προορισµοί, είτε ως βάση-αφετηρία για τη διάχυση του τουρισµού σε
γειτονικές ζώνες τουριστικού ενδιαφέροντος.
Σε διαφορετικό βαθµό και για διαφορετικούς λόγους τα κέντρα αυτά
προσελκύουν ή δέχονται τουρισµό, όµως δεν διαθέτουν εξειδικευµένο
τουριστικό προϊόν και χαρακτήρα υπό τη µορφή της «Label City» (π.χ.
Ηράκλειο-συνέδρια, Χανιά – πολιτισµός, Ρέθυµνο – εκπαίδευση, Σητεία –
Παραχείµαση).
Την ίδια στιγµή που συγκριτικά µε άλλους (αµιγώς αστικούς) προορισµούς,
έχουν το πλεονέκτηµα της εγγύτητάς µε πλήθος σπουδαίους τουριστικούς
πόλους αρχαιολογικού, φυσιολατρικού, ιστορικού κ.λπ. ενδιαφέροντος, µε
συνέπεια να εµφανίζουν αλληλεξάρτηση και αλληλουχία µε προορισµούς –
δορυφόρους που µπορούν κάλλιστα να ενταχθούν σε ένα κοινό σχεδιασµό για
ενιαία προβολή και προώθηση.
Σε αυτό θα πρέπει να συνεκτιµηθεί/ προστεθεί και η πολιτική της Περιφέρειας
Κρήτης σχετικά µε την προτεραιότητα που δίδει για την ανάπλαση και
αποκατάσταση των οικιστικών πυρήνων των Χανίων, του Ρεθύµνου, του
Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου, και της Ιεράπετρας, στο πλαίσιο του ΠΕΠ
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Κρήτης αλλά και η δυνατότητα συνύπαρξης και συµπληρωµατικότητας µε
άλλες µορφές όπως π.χ. ο αθλητικός τουρισµός ή ο τουρισµός υγείας.

ΜΕΤΡΟ

10

:

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το
δοµηµένο περιβάλλον των οικισµών της ορεινής ενδοχώρας της Κρήτης, είναι
η αισθητική και λειτουργική υποβάθµιση που σχετίζεται µε την εγκατάλειψη και
πληθυσµιακή τους συρρίκνωση.
Στο πλαίσιο της (επιδιωκόµενης) αναβάθµισης και ανάπτυξης του τουριστικού
προϊόντος στις περιοχές αυτές θα πρέπει να υπάρξει µια πολιτική αισθητικών
παρεµβάσεων και στον τοµέα των αγροτουριστικών υποδοµών κατά τρόπο
που αφ΄ ενός µεν να αναδεικνύεται η πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα και αφ΄
ετέρου να αποτυπώνουν την ταυτότητα και το ύφος του τόπου.
Ουσιαστικά πρόκειται για µια προσπάθεια πολιτιστικής ανάπλασης του
δοµηµένου χώρου που ταυτόχρονα να υπηρετεί από την µια, την ανάγκη της
αισθητικής αναβάθµισης των αγροτουριστικών υποδοµών και από την άλλη,
να αποτελέσει πρότυπο για την συνολική στρατηγική ανάδειξης και
διατήρησης των οικισµών στα πλαίσια ενός ενιαίου δικτύου δράσεων σε
χωρικό επίπεδο και κατ΄ επέκταση σε επίπεδο Κρήτης.
Σε γενικές γραµµές τα βασικά στοιχεία που πρέπει να καθορίζουν τις επιλογές
που θα γίνουν είναι:
− Συµβολή στην ανάδειξη κτισµάτων µε χρώµα και ύφος τοπικό που να
συγκροτούν µε το ευρύτερο περιβάλλον µια ενότητα µε ιστορική συνέχεια
και πολιτιστική συνάφεια.
− Αποφυγή κάθε µορφής µίµηση ή φολκλορισµού που υποβαθµίζει ή
αλλοιώνει την συγκρότηση και έκφραση του παραδοσιακού δοµηµένου
χώρου.
− Χρήση υλικών και εξοπλισµού συµβατών µε τις αισθητικές και λειτουργικές
ανάγκες του χώρου.
− Οργανική

σύνδεση

και

ενοποίηση

(µορφολογικά

και

δοµικά

-

κατασκευαστικά) των επιµέρους επεµβάσεων και του εξοπλισµού, ώστε να
υπάρχει

ενιαία

αισθητική
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ταυτόχρονα την υπερβολή, τη σύγχυση και ίσως την αντίφαση στη σχέση
παλιό – σύγχρονο.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σηµασία είναι ο σεβασµός των βασικών
αρχιτεκτονικών αξιών και του ήθους της κάθε περιοχής. Αυτό σηµαίνει ότι είναι
αναγκαία και επιτακτική όσο ποτέ η σύνταξη ενός οδηγού προδιαγραφών
δηµιουργίας και συντήρησης αγροτουριστικών καταλυµάτων

ΜΕΤΡΟ 11 : ΣΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Τα τελευταία χρόνια, ειδικές επιστηµονικές µελέτες (Μελέτη των Επτά Χωρών)
έχουν αναδείξει τη σηµασία και τις ευεργετικές ιδιότητες της Κρητικής
∆ιατροφής από ιατρική και διαιτητική άποψη. Παράλληλα η παραδοσιακή
Κρητική Κουζίνα, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του τοπικού πολιτισµού κα
της παράδοσης του νησιού. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την άποψη ότι
πρόκειται για σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο µπορεί να
αξιοποιηθεί (άµεσα) και να ενταχθεί στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης.
Μέχρι σήµερα αν και έχουν υπάρξει προσπάθειες για την αξιοποίηση του
πλεονεκτήµατος αυτού, εντούτοις δεν έχουν επιφέρει τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα, δεδοµένης της απουσίας ενιαίας και συντονισµένης πολιτικής
για την αξιοποίηση και ανάδειξη της Κρητικής Κουζίνας.
Στη λογική της «δηµιουργίας και προώθησης του σήµατος Ελληνικής
Κουζίνας»

που

προωθεί

ο

Ελληνικός

Οργανισµός

Τουρισµού

(ΕΟΤ),

προτείνεται η υιοθέτηση και η χορήγηση Ειδικού Σήµατος (label) Κρητικής
Κουζίνας σε χώρους που θα συµµορφωθούν σε συγκεκριµένα δεδοµένα. Ο
στόχος είναι διττός και αποσκοπεί αφενός στο να πιστοποιηθούν οι
επιχειρήσεις που προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα κρητικής κουζίνας
και (µελλοντικά) να δηµιουργηθεί ένα περιφερειακό δίκτυο πιστοποιηµένων
επιχειρήσεων (cluster) και αφετέρου να ενσωµατωθεί η κρητική κουζίνα
µεθοδικά και συγκροτηµένα στο τουριστικό προϊόν του νησιού.
Πιο συγκεκριµένα το ειδικό σήµα θα χορηγείται σε ταβέρνες, εστιατόρια ή
ξενοδοχεία

που

θα

ανταποκρίνονται

σε

συγκεκριµένα

κριτήρια

και

προδιαγραφές, τα οποία θα τεθούν από πιστοποιηµένο φορέα. Επιπλέον τα
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κριτήρια και οι προδιαγραφές πιστοποίησης θα βασίζονται στις κείµενες
διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εστίασης.
Το Ειδικό Σήµα Κρητικής Κουζίνας, προτείνεται να σχεδιαστεί και να
εφαρµοσθεί από φορέα µε εµπειρία και γνώσεις στον τοµέα κρητικής
διατροφής και στην τοπική πραγµατικότητα (π.χ. Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης),
ο οποίος να έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆).
Η υιοθέτηση του Ειδικού Σήµατος Κρητικής Κουζίνας και η πιστοποίηση
τοπικών επιχειρήσεων εστίασης θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη τόσο στις ίδιες
όσο και στην τουριστική (γενικότερα) δραστηριότητα της Κρήτης. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα εξής :
D Προβολή και προώθηση της κρητικής κουζίνας.
D Προσφορά σταθερής ποιότητας προϊόντων στους πελάτες.
D ∆ηµιουργία δικτύου πιστοποιηµένων επιχειρήσεων, κοινή προβολή και
διαφήµιση.
D Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας µέσα από την διάθεση τοπικών
προϊόντων.
D Εµπλουτισµός της τουριστικής προσφοράς.
Ήδη µια παρόµοια προσπάθεια προωθείται από το ΠΕΠ Κρήτης (Καινοτόµες
∆ράσεις) µε φορέαν την Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης.

ΜΕΤΡΟ 12 : ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Η

βαρύτητα

προσπάθειες

των

εγκαταστάσεων

εµπλουτισµού

του

ειδικής

τουριστικής

τουριστικού

υποδοµής

προϊόντος,

στις
όπως

υπογραµµίστηκε και προηγούµενα, είναι σηµαντική.
Με δεδοµένο λοιπόν ότι η διαφοροποίηση και ο εµπλουτισµός της τουριστικής
προσφοράς αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί,
εκτιµάται ότι η εν λόγω διαπίστωση θα πρέπει να συνοδευτεί µε σχετική
ρύθµιση στον Αναπτυξιακό Νόµο ούτως ώστε να ενισχυθούν τα παρεχόµενα
κίνητρα στους επιχειρηµατίες και να προκύψει µε ταχύτερους ρυθµούς και µε
µεγαλύτερο όγκο επενδύσεων η πολυπόθητη διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος της Κρήτης.
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Επίσης θα πρέπει να σχολιασθεί το ότι η απόκτηση της απαραίτητης γης
αποτελεί σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση και µεγάλο ποσοστό του
επενδυόµενου κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό πρέπει να συνεκτιµηθεί µε την
υψηλή τιµή της γης στην Κρήτη και την δυσκολία εξεύρεσης των
απαιτούµενων µεγάλων εκτάσεων.
Ιδιαίτερα για τη δηµιουργία γηπέδων γκολφ που απαιτούν οικόπεδα µεγέθους
700-800 στρεµµάτων και αποτελούν υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική της
τουριστικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας ευκαιριών για δωδεκάµηνο
τουρισµό, η εξαίρεση της αξίας του οικοπέδου από το ποσό της ίδιας
συµµετοχής αποτελεί σοβαρότατο αντικίνητρο.
Από τις θέσεις σοβαρών επενδυτών του εξωτερικού, συνάγεται µετά
βεβαιότητας το συµπέρασµα ότι δεν θα υπάρξουν τουριστικές επενδύσεις του
τύπου αυτού από το εξωτερικό εάν δεν αντιµετωπισθούν θετικότερα.
Τα γήπεδα γκολφ δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως αυτόνοµες επενδύσεις
µε προσδοκία κερδοφορίας αφ’ εαυτών (υψηλό κόστος επένδυσης, υψηλό
κόστος συντήρησης, χαµηλά έσοδα από green fees) αλλά ως συστατικό
ειδικής

τουριστικής

υποδοµής

που

ενισχύει

την

ελκυστικότητα

του

προορισµού και καταξιώνει τις κλίνες της περιοχής και τις εκτός ξενοδοχείων
υπηρεσίες, αυξάνοντας τα έσοδά τους ιδιαίτερα κατά την εκτός αιχµής
περίοδο. Οι τουριστικές αφίξεις π.χ. στην Πορτογαλία κατά το χειµερινό
πεντάµηνο Νοεµβρίου – Μαρτίου, προσεγγίζουν το 30%, έναντι 10% στην
Ελλάδα (και πολύ χαµηλότερο ποσοστό στην Κρήτη). Η επιτυχία αυτή της
ανταγωνίστριας χώρας που, σηµειωτέον έχει λιγότερο ευνοϊκές κλιµατολογικές
συνθήκες, πιστώνεται στα 55 γήπεδα golf, έναντι 6 της Ελλάδας, εκ των
οποίων το ένα δηµιουργήθηκε πρόσφατα στην Κρήτη.
Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν, το οικόπεδο πρέπει να περιλαµβάνεται στην
αξία της επένδυσης .
Επί πλέον, για να έχει ελπίδα απόσβεσης µια τέτοια επένδυση είναι
απαραίτητο:
• να αρθεί το περιοριστικό ανώτατο όριο επιχορήγησης που καθιστά τον
αναπτυξιακό νόµο ανενεργό.
• να επιτρέπεται οικιστική ανάπτυξη στους χώρους του γηπέδου, κατά τα
επιτυχηµένα πρότυπα άλλων χωρών.
• να γίνονται απαλλοτριώσεις για την εξασφάλιση της απαραίτητης γης.να
ενθαρρύνονται οι ΟΤΑ να συνεισφέρουν γη υπό µορφή παραχώρησης
της χρήσης της συµµετέχοντας έτσι στο εταιρικό κεφάλαιο κατά το
ποσόν της τεκµαρτής αξίας της γης.
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ΜΕΤΡΟ 13 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ –
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της
παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα στον τουρισµό προϋποθέτει γνώσεις,
δεξιότητες, ανάπτυξη κατάλληλης συνείδησης και κουλτούρας στον πληθυσµό,
φιλική συµπεριφορά, σεβασµό και κοινωνική επαφή.
Οι ενέργειες κατάρτισης και επιµόρφωσης σαφώς θα πρέπει να ενισχυθούν
αλλά παράλληλα να ελέγχονται όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα τους
(σχέση

κόστους

–

οφέλους,

χρηµατοδοτικής

προσπάθειας

και

αποτελέσµατος).
Κεντρικό ζητούµενο πρέπει να είναι η διάδοση της τουριστικής παιδείας, τόσο
δηλαδή η µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και η καλλιέργεια
νοοτροπίας παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών σε µόνιµη
βάση.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθούν επαγγελµατικές οµάδες
µε υψηλή διείσδυση στο τουριστικό προϊόν, όπως π.χ. οι ξεναγοί, οι συνοδοί
γκρουπ, οι οποίοι λειτουργούν ως µόνιµοι πρεσβευτές µας απέναντι στους
επισκέπτες

και

παράλληλα

να

δοθεί

βάρος

στην

επιµόρφωση,

ευαισθητοποίηση και απόκτηση επαγγελµατικής συµπεριφοράς σε κάποιες
άλλες, π.χ. οδηγοί ταξί, σερβιτόροι, κ.λπ. που αφήνουν σε πολλές
περιπτώσεις τη χειρότερη εικόνα στους επισκέπτες.
Τέλος η επαγγελµατική κατάρτιση αποτελεί ζήτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας
αφού

παρά την µέχρι τώρα διάθεση ιδιαίτερα υψηλών κονδυλίων το

αποτέλεσµα είναι δυσδιάκριτο, οι ανάγκες υπαρκτές και η προοπτική
αξιοποίησης των πόρων του Γ’ ΚΠΣ είναι ιδιαίτερα επισφαλής.
Στο θέµα αυτό ο ρόλος κεντρικών και περιφερειακών αρχών είναι σηµαντικός
και µε δεδοµένη την αναγκαιότητα θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο
στον στόχο που εξυπηρετούν όσο και στην θεµατολογία που επιλέγεται.
ΜΕΤΡΟ

14

:

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Το στοιχείο της ποιότητας στις τουριστικές υπηρεσίες περιλαµβάνει κατεξοχήν
τη διάσταση της ποιότητας στις ξενοδοχειακές µονάδες.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

42

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

Ορθά λοιπόν ενισχύονται µέχρι σήµερα οι ενέργειες εκσυγχρονισµού µέσω του
Αναπτυξιακού Νόµου.
Με δεδοµένο ότι ήδη προχωρούν οι διαδικασίες αναµόρφωσης του ισχύοντος
νόµου, είναι απαραίτητο να παραµείνουν τα κίνητρα ενίσχυσης του
εκσυγχρονισµού στο 25% ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των
προσφερόµενων υπηρεσιών στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ξενοδοχειακών
µονάδων. Σε περίπτωση που µετά τα έργα εκσυγχρονισµού προβλέπεται
αναβάθµιση της τάξης της ξενοδοχειακής µονάδας, το ποσοστό ενίσχυσης
προτείνεται να είναι υψηλότερο, της τάξης του 35%. Επίσης, το όριο της
επταετίας (από την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισµό) προτείνεται να
µειωθεί στα πέντε έτη διότι η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι η ανάγκη
εκσυγχρονισµού

είναι

µεγαλύτερη

και

συχνότερη

και

παράλληλα

οι

γραφειοκρατικές διαδικασίες µετατρέπουν την επταετία σε εννιαετία.
Τέλος, στο παρελθόν ο νοµοθέτης σωστά είχε προβλέψει υψηλή ίδια
συµµετοχή του επενδυτή της τάξεως του 40% επί του συνόλου της επένδυσης,
εξαιρουµένης µάλιστα της αξίας του οικοπέδου. Αυτό όµως συνέβη σε µια
περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισµός βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα, µε
έντονες διακυµάνσεις και συνακόλουθα τα επιτόκια βρίσκονταν επίσης σε
υψηλά επίπεδα (20–25%). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η εξυπηρέτηση του
τοκοχρεολυσίου θα ήταν προβληµατική εάν η ίδια η συµµετοχή ήταν
χαµηλότερη από 30-40% και οι δανειακές υποχρεώσεις υψηλότερες του 5060%, µείον βεβαίως της όποιες επιχορηγήσεις του νόµου. Με την είσοδό µας
στη ζώνη του ΕΥΡΩ, το κλείδωµα τις ισοτιµίας τις δραχµής και τα επιτόκια να
κυµαίνονται στο 5-6% µε τάση περαιτέρω µείωσης, δεν συντρέχουν πλέον
λόγοι διατήρησης του 40% σε ίδια συµµετοχή. Προτείνεται λοιπόν να µειωθεί
σηµαντικά το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής.

ΜΕΤΡΟ

15

:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ

(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

&

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο επιχειρείται µε διάφορα µέσα ο
εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης συνεχίζοντας την προσπάθεια των
προηγούµενων ετών. Η επιτυχία των σχετικών ενεργειών και πρωτοβουλιών,
θα ωφελήσει τόσο τον πολίτη, όσο και τις παραγωγικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα στον Τουρισµό όµως απαιτούνται γενναία βήµατα εκσυγχρονισµού
των διοικητικών δοµών και κρατικής ευελιξίας όπως η αποτελεσµατική
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(επιτελική) λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΟΤ και η ενδυνάµωση της
∆ιεύθυνσης Τουρισµού της Περιφέρειας (στελέχωση, εκπαίδευση - κατάρτιση,
ηλεκτρονικοποίηση, διεύρυνση αρµοδιοτήτων κ.λ.π.), που θα συµβάλει στην
ανάπτυξη της αµοιβαίας σχέσης αλληλεξάρτησης µεταξύ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Τουριστικών Επιχειρηµατιών και στην επίτευξη αρµονίας δράσεων και
αλληλοκατανόησης.
Ένα

παράλληλο

ζητούµενο

αποτελεί

επίσης

η

απλοποίηση

του

νοµοκανονιστικού πλαισίου που διέπει την τουριστική παραγωγή και η
άµβλυνση της γραφειοκρατίας που δυσχεραίνει, αποθαρρύνει και δεν
αντιµετωπίζει µε την ανάλογη συνέπεια τους τουριστικούς επιχειρηµατίες,
ειδικότερα δε τα ξένα κεφάλαια που προγραµµατίζεται να επενδυθούν στον
κλάδο.

ΜΕΤΡΟ 16 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η σηµαντικότητα της τουριστικής παραγωγής για την περιφερειακή οικονοµία,
αναδεικνύει το θέµα της ίδρυσης και λειτουργίας Περιφερειακού Συµβουλίου
Τουρισµού ως µείζων για την Περιφέρεια Κρήτης. Το εν λόγω Συµβούλιο θα
αποτελείται από εκπροσώπους της πολιτείας της Νοµαρχιακής και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, συλλογικών και παραγωγικών φορέων και εκπροσώπων της
τουριστικής βιοµηχανίας του Νησιού.
Σε µόνιµη βάση θα αποτελεί «βήµα» διαλόγου, έκφρασης και παραγωγής
πολιτικής,

αρχών,

φορέων,

επιχειρηµατιών,

εργαζοµένων

και

µέσο

παρουσίασης και άσκησης πίεσης (lobbying) για σηµαντικά θέµατα που
σχετίζονται µε τον τουριστικό κλάδο.
Με τον τρόπο αυτό ο τουρισµός ίσως αποκτήσει ενιαία έκφραση και
ολοκληρωµένη πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ θα διατηρείται πάντοτε
ψηλά στην ατζέντα των περιφερειακών προτεραιοτήτων, πρωτοβουλιών και
δράσεων, µέσα από µία από κοινού σύνθεση απόψεων και εξειδίκευση
προσανατολισµού.

ΜΕΤΡΟ 17 :

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ, ΤΩΝ ΚΥΕ, ΤΟΥ ΚΕΤΑ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ
Η επιχειρηµατικότητα συνιστά την αιχµή της τουριστικής βιοµηχανίας. Οι
υπάρχουσες δοµές, το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, τα τέσσερα (4)
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νοµαρχιακά Κέντρα Υποδοχής Επενδύσεων, το Κέντρο Επιχειρηµατικής και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης οι τέσσερις (4) Οµάδες Τοπικής ∆ράσης του
LEADER+ και η ∆οµή Στήριξης των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου καλούνται να υποστηρίξουν πέραν των άλλων
και τον τουριστικό κλάδο.
Η στενή συνεργασία κεντρικών και περιφερειακών αρχών µε τις παραπάνω
δοµές, η στήριξη της αποστολής τους και η συστηµατική προσπάθεια να µην
ατονήσει ο ρόλος τους µελλοντικά, αποτελεί ένα κρίσιµο µέτρο αρωγής προς
την επιχειρηµατικότητα και µέσο µεγέθυνσης των επενδύσεων.

ΜΕΤΡΟ 18 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
Σε ότι αφορά το πρώτο θέµα, ήδη κατασκευάζεται στην περιοχή Αθερινόλακος
του ∆ήµου Λεύκης (νότια της πρώην επαρχίας Σητείας) νέος σταθµός
ηλεκτροπαραγωγής. Πλην όµως επειδή η Κρήτη θα συνεχίσει σε βάθος
χρόνου να δέχεται ολοένα και περισσότερους επισκέπτες θα πρέπει έγκαιρα
να προβλεφθούν οι µελλοντικές ανάγκες και να ληφθούν τα ανάλογα µέτρα µε
δεδοµένο ότι σήµερα η µέση ετήσια αύξηση κυµαίνεται στο 6% περίπου.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι αεροµεταφορές του νησιού εξυπηρετούνται σήµερα από τρία αεροδρόµια
(Ηράκλειο, Χανιά, Σητεία). Υπάρχουν ακόµη τρία (Τυµπακίου, Καστελίου,
Μάλεµε) µε στρατιωτική χρήση ενώ η κατασκευή ενός επιπλέον (Ιεράπετρα) µε
ιδιωτική πρωτοβουλία φαίνεται να αποµακρύνεται.
¾ Αεροδρόµιο Ηρακλείου
Σε ότι αφορά το αεροδρόµιο Ηρακλείου που συνιστά ένα από τα πλέον µείζονα
ζητήµατα συνυφασµένα πέραν των άλλων και µε το επίπεδο εξυπηρέτησης
των επισκεπτών, είναι απαραίτητο να δοθεί άµεση και µακροπρόθεσµα
λειτουργική λύση, ούτως ώστε ο δεύτερος σε κίνηση αερολιµένας της χώρας
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς και επαρκούς από κάθε
άποψη αεροδροµίου.
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Στην παρούσα φάση εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις που στόχο έχουν
αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και αφετέρου τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η πρώτη λύση, αφορά στην
αναβάθµιση του αεροδροµίου «Ν. Καζαντζάκης» µε κυριότερα έργα την
επέκταση του αεροσταθµού και πιθανά την κατασκευή λοξού διαδρόµου. Η
άλλη λύση επικεντρώνεται στη µετεγκατάσταση του αεροδροµίου στο
Καστέλλι Πεδιάδος, η οποία θεωρείται συνεχώς κερδίζει και περισσότερο
έδαφος (Μελέτη του Ε.Μ.Π. τάσσεται θετικά υπέρ της λύσης αυτής) και η
επικρατέστερη. Ωστόσο οποιαδήποτε από τις δύο λύσεις επιλεγεί ένα είναι
βέβαιο, ότι η τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης συναρτάται µε την ύπαρξη ενός
σύγχρονου και ασφαλούς αεροδροµίου.
¾ Αεροδρόµιο Χανίων
Οι υποδοµές και οι κτιριακές εγκαταστάσεις, του αεροδροµίου των Χανίων
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές αφού σηµαντικές επενδύσεις σε ό,τι
αφορά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Με την
ολοκλήρωση των παρεµβάσεων το µέχρι σήµερα περιφερειακό αεροδρόµιο
των Χανίων αναβαθµίζεται πλήρως καλύπτοντας µε επάρκεια τις µέχρι
πρόσφατα ανάγκες του και αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
τουριστική ανάπτυξη της ∆υτικής Κρήτης κυρίως (Χανιά και Ρέθυµνο), καθώς
θα είναι σε θέση να υποδέχεται ετησίως 1,5 εκατοµµύριο επισκέπτες, δηλαδή
ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των επιβατών που εξυπηρετεί σήµερα το
αεροδρόµιο του Ηρακλείου.
¾ Αεροδρόµιο Σητείας
Πρόκειται για το πιο πρόσφατο αεροδρόµιο που κατασκευάστηκε στην Κρήτη.
Μέχρι σήµερα λειτουργεί µόνο για πτήσεις εσωτερικού (αεροσκαφών 75
θέσεων) καθώς η αίθουσα αφίξεων έχει σχεδιασθεί για την υποδοχή µόνο
σαράντα (40) επιβατών. Προκειµένου το αεροδρόµιο να µπορέσει να δεχθεί
µεγαλύτερα αεροσκάφη θα πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριµένα έργα (π.χ.
κατασκευή αίθουσας υποδοχής -

αναχωρήσεων, κατασκευή νέας οδικής

αρτηρίας για τη σύνδεση της πόλης της Σητείας µε την ανατολική πλευρά του
αερολιµένα) και να εξασφαλισθούν συµπληρωµατικά µέτρα πυροπροστασίας.
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ υπάρχει πρόβλεψη για τη χρηµατοδότηση της
κατασκευής αίθουσας υποδοχής – αναχωρήσεων µε ποσό 60.000 €, η οποία
θα αποτελέσει συνέχεια της υφιστάµενης και θα έχει επιφάνεια 300 τ.µ.
Οριστική λύση θα δοθεί µε την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων του
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αεροδροµίου

συνολικής

δηµοπράτηση

των

επιφάνειας

οποίων

περίπου

προωθείται

7.500

άµεσα.

τ.µ.

περίπου,

Πρόσφατα

η

µάλιστα

ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες εργασίες διαγράµµισης και φωτισµού του
διαδρόµου προσγείωσης, µήκους 2.100 µ.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων το αεροδρόµιο της Σητείας, θα
αποτελέσει την πύλη εισόδου στην Ανατολική (Σητεία, Άγιος Νικόλαος) και την
Νοτιοανατολική Κρήτη (Ιεράπετρα), καθώς θα µπορεί να δέχεται πτήσεις
τσάρτερς ανακουφίζοντας το αεροδρόµιο του Ηρακλείου και εξυπηρετώντας
αποτελεσµατικά την Ανατολική Κρήτη αφού η απόσταση µειώνεται αισθητά.
Συµπερασµατικά το θέµα των αεροµεταφορών της Κρήτης εντοπίζεται
ουσιαστικά στην επίλυση του θέµατος του Αεροδροµίου Ηρακλείου και
ειδικότερα στη µετεγκατάστασή του σε άλλη περιοχή (Καστέλι) ή στη
δηµιουργία του λοξού διαδρόµου, µε δεδοµένο ότι τα άλλα δύο αεροδρόµια
(Χανίων, Σητείας) κρίνονται επαρκή και µάλιστα σε βάθος χρόνου πέρνα της
δεκαετίας.

ΜΕΤΡΟ 19 : ∆ΙΚΤΥΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΜΕ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χαρακτηριστικό στοιχείο του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Κρήτης
είναι η ύπαρξη µεγάλου αριθµού τουριστικών επιχειρήσεων µικρού µεγέθους
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας.
∆εδοµένης

της

σπουδαιότητας

των

εν

λόγω

επιχειρήσεων

(κυρίως

καταλύµατα) στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και εισοδήµατος (κύριου ή
συµπληρωµατικού), η εξασφάλιση, πρωτίστως, της επιχειρηµατικής τους
συνέχειας

και

επιβίωσης

ανταγωνιστικότητάς

τους

και
κρίνεται

δευτερευόντως
απόλυτα

της

ενίσχυσης

επιβεβληµένη.

Το

της
πλέον

κατάλληλο µέσο / εργαλείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θεωρείται
η σύναψη συνεργασιών και ειδικότερα η δικτύωση (clusters).
Η δικτύωση ως έννοια και διαδικασία, επιτρέπει µέσα από την υλοποίηση
κοινών επιχειρηµατικών σχεδίων και την προώθηση κοινών δράσεων, αφενός
την επίλυση βασικών διαρθρωτικών προβληµάτων και αφετέρου την καλύτερη
αξιοποίηση δυνατοτήτων και ευκαιριών, πάντοτε µε χαµηλότερο κόστος
καθώς οι κοινές ενέργειες συνεπάγονται οικονοµίες κλίµακος και φάσµατος. Η
λειτουργία εποµένως των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της
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φιλοσοφίας «η ισχύ εν τη ενώσει» αποτελεί τον µηχανισµό για την περαιτέρω
εξέλιξη και ανάπτυξή τους.
Η

συµµετοχή

τουριστικών

επιχειρήσεων

σε

clusters

αναµένεται

να

εξασφαλίσει :
♦

πρόσβαση σε νέες τουριστικές αγορές,

♦

ικανοποίηση της νέας τουριστικής ζήτησης (εναλλακτικός τουρισµός),

♦

εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων ώστε να αντιµετωπίσουν τον
συνεχώς αυξηµένο ανταγωνισµό,

♦

διασφάλιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών (iso, haccp για τα
κέντρα εστίασης),

♦

πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες (συχνά, το µέγεθος τους λειτουργεί
απαγορευτικά),

♦

συνεχή και αξιόπιστη πληροφόρηση,

♦

οργανωµένη προβολή και διαφήµιση,

♦

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών,

♦

αξιοποίηση

και

έγκαιρη

εξεύρεση

λύσεων

σε

επιχειρησιακά

προβλήµατα, κ.α.

ΜΕΤΡΟ 20 : ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες τάσεις της τουριστικής ζήτησης σκιαγραφούν
πλέον ένα καινούργιο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης εντελώς διαφορετικό
από εκείνο του µαζικού τουρισµού. Ο επισκέπτης δεν επιθυµεί πλέον να
απολαύσει µόνο τον ήλιο και τη θάλασσα όπως συνέβαινε στο παρελθόν αλλά
αντίθετα, ολοένα και περισσότερο επιδιώκει την γνωριµία του τόπου
προορισµού µέσα από στοιχεία πολιτισµού, παραδόσεων κλπ.
Κατά συνέπεια η διαφύλαξη στοιχείων τοπικής ταυτότητας (ήθη, έθιµα,
παραδόσεις, γαστρονοµικές συνήθειες, φιλοξενία κ.α.) αποτελεί κρίσιµη
παράµετρο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και µέσο για την επίτευξη των
στόχων που αφορούν στη

διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό του

τουριστικού προϊόντος καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.
Παράλληλα η προστασία και η διατήρηση αναλλοίωτων των τοπικών
κοινωνικών και πολιτιστικών στοιχείων και αξιών ικανοποιεί τη ζήτηση των
επισκεπτών για γνησιότητα, αυθεντικότητα, ιδιαιτερότητα.
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Σηµειώνεται ότι η διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας αποτελεί µια επίµονη
διαδικασία και µια διαρκή προσπάθεια αρκετά δύσκολη που εξαρτάται στενά
από τον βαθµό συνοχής, δεκτικότητας και αντιστάσεως της τοπικής κοινωνίας,
η οποία πέραν των άλλων λειτουργεί (και ορθά) κάτω από το αίσθηµα της
αυτοσυντήρησης και της προστασίας από φαινόµενα απαξίωσης και
εκφυλισµού πολιτιστικών αξιών που σηµάδεψαν και οριοθέτησαν το σύγχρονο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντικός είναι ο ρόλος της
εκπαίδευσης στο σύνολό της (σχολεία, πανεπιστήµια) αλλά και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όπως και των πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων αφού
µπορούν να συµβάλλουν, µε πρωτοβουλίες, ενέργειες και δραστηριότητες,
στην

καλλιέργεια

και

διαµόρφωση

θετικού

κλίµατος,

αλλά

και

στην

ευαισθητοποίηση και στην πρόληψη µη αναστρέψιµων καταστάσεων.
¾ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η συσχέτιση των µέτρων πολιτικής µε τους
άξονες προτεραιοτήτων. Για την πληρέστερη κατανόηση του βαθµού και του
επιπέδου συσχέτισης παρατίθενται δύο (2) πίνακες. Στον πρώτο πίνακα
απεικονίζεται το «σηµείο συνάντησης» και το πλήθος των «σηµείων τοµής»,
ενώ στο δεύτερο γίνεται επεξήγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των
συσχετιζόµενων παραµέτρων.

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1
ΒΑΣΙΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΜΕΤΡΟ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΡΟ 2: ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ–
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΤΡΟ 7 : ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ
ΜΕΤΡΟ 8: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000
ΜΕΤΡΟ 9: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 5
ΠΡΟΒΟΛΗ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

X

X

X

ΑΞΟΝΑΣ 7
ΜΕΛΕΤΕΣ

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
Χ

X

X

X

X
X

X
Χ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΜΕΤΡΟ 10: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΟ 11: ΣΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

X

X

ΜΕΤΡΟ 12: ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

X

X
X

ΜΕΤΡΟ 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΕΤΡΟ 14: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΕΤΡΟ 15: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ) ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 16: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 17: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ,
ΤΩΝ ΚΥΕ, ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ
ΜΕΤΡΟ 18: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 6
ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

X

ΜΕΤΡΟ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 4: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΙΤΑ
ΜΕΤΡΟ 5: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΟ 6: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 4
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ

X

X
X

X

X
X
X

X

ΜΕΤΡΟ 19: ∆ΙΚΤΥΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΜΕ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΡΟ 20: ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
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X

X

X

X

X

X
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ–
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΑΞΟΝΑΣ 5
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΡΟ 2: ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΞΟΝΑΣ 6
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποτελεί αµιγώς θεσµική ρύθµιση
και προκύπτει από τα
συµπεράσµατα της α' φάσης (κεφ.
Φέρουσας Ικανότητας")

Αφορά τη δηµιουργία υποδοµών
κυρίως περιβάλλοντος (βιολογικοί,
ΧΥΤΑ κ.α.- που απαιτούνται για την
αποκατάσταση και την πρόληψη
βλαβών στις εν λόγω περιοχές.

Το ανθρωπογενές και πολιτισµικό
περιβάλλον θα ωφεληθεί από την
πολιτική "εξυγίανσης" και διάσωσης
των πόρων που δεν έχουν
αλλοιωθεί.

Μεγάλο µερίδιο καταλαµβάνει ο
τοµέας 'ανθρώπινοι πόροι' από την
άποψη της ευαισθητοποίησης και
διαµόρφωσης αειφορικής
νοοτροπίας και φιλοσοφίας στους
εµλεκόµενους µε τον τουρισµό.

Αφορά το ρόλο των επικοινωνιακών
µεθόδων ευαισθητοποίησης των
εµπλεκόµενων στον τουρισµό,
προκειµένου να καταστούν οι
τελευταίοι συµµέτοχοι και όχι
αντίπαλοι του µέτρου

Προϋπόθεση εφαρµογής του µέτρου
είναι, µεταξύ άλλων και η λήψη
µέτρων για την τήρηση
προδιαγραφών υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών και -πιθανά- τη
θεσµοθέτηση κυρώσεων για τους
παραβάτες.

Η επιτυχία του µέτρου συναρτάται
από το βαθµό συνειδητοποίησης
από τους επιχειρηµατίες και
εργαζόµενους στον τουρισµό, της
ανάγκης για υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών

ΜΕΤΡΟ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αποτελεί αµιγή θεσµική ρύθµιση και
υπακούει στην ίδια λογική της
καθιέρωσης ΜΠΕ και λοιπών
µελετών και εγκρίσεων.

ΜΕΤΡΟ 4: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΙΤΑ

ΜΕΤΡΟ 5: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

Η εφαρµογή του µέτρου
προϋποθέτει την εφαρµογή και τη
λήψη θεσµικών µέτρων (όπως
προκύπτει και από τα
συµπεράσµατα της α' φάσης) (κεφ.
Φέρουσας Ικανότητας")

Χρειάζεται η εκπόνηση marketing
plan για όλη την Περιφέρεια και η η
δηµιουργία υποδοµών επικοινωνίας
και πληροφόρησης (γραφεία
ενηµέρωσης, πληροφοριακά
κιόσκια, χωρικά συστήµατα
επιτόπιας προβολής, σηµάνσεις
κ.α.)

Στο µέτρο περιλαµβάνεται και η
δηµιουργία υποδοµών επικοινωνίας
και πληροφόρησης (γραφεία
Ο άξονας είναι ο αποδέκτης των
ενηµέρωσης, πληροφοριακά
ωφελειών από την εφαρµογή του
κιόσκια, χωρικά συστήµατα
µέτρου
επιτόπιας προβολής, σηµάνσεις
κ.α.)
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Για την υλοποίηση του µέτρου
απαιτούνται θεσµικές ρυθµίσεις
αναφορικά κυρίως µε τη σύσταση
αρµόδιου φορέα (εταιρεία
τουριστικής προβολής)
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Για την ανάπτυξη του εσωτερικού
τουρισµού απαιτείται η δηµιουργία
και βελτίωση βασικών υποδοµών
µεταφορών και περιβάλλοντος

Η συσχέτιση αφορά στις ήπιες
υποδοµές και εξυπηρετήσεις που θα
δηµιουργηθούν σε περιοχές µε
χαµηλή τουριστική ανάτπυξη µε
σκοπό την προσφορά δελεαστικού
και διαφοροποιηµένου τουριστικού
πρϊόντος που θα προσελκύσει τον
ντόπιο επισκέπτη

ΜΕΤΡΟ 7 : ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ

Απαιτείται η δηµιουργία και η
βελτίωση βασικών υποδοµών
µεταφορών και περιβάλλοντος

Η συσχέτιση αφορά τις ήπιες
υποδοµές που θα πρέπει να
εξασφαλιστούν στην ενδοχώρα για
την εξυπηρέτηση της τουριστικής
ζήτησης

ΜΕΤΡΟ 8: ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000

Απαιτείται η δηµιουργία και η
βελτίωση βασικών υποδοµών
µεταφορών και περιβάλλοντος

Αφορά πολύ συγκεκριµένες
υποδοµές οικοτουρισµού που
πιτρέπονται και συνιστάται να
δηµιουργηθούν για την παράλληλη
ανάπτυξη και προστασία των
ευαισθητων περιοχών

Απαιτείται η δηµιουργία και η
βελτίωση βασικών υποδοµών
µεταφορών και περιβάλλοντος

Απαιτείται η δηµιουργία αµιγών
τουριστικών υποδοµών, καθώς και
θεµατικών τουριστικών υποδοµών,
στη λογική της διαόρφωσης
συγκεκριµένου τουριστικού
προϊόντος το οποίο θα µπορεί η
κάθε πόλη να προβάλει ως σήµα
κατατεθέν "Label City"

ΜΕΤΡΟ 6: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 9: ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αφορά τη µερική διαφοροποίηση
της άϋλης τουριστικής προσφοράς
και την προσαρµογή της στις
απαιτήσεις του εγχώριου επισκέπτη,
ο οποίος έχει ασφαλώς διαφορετικές
ανάγκες από τον αλλοδαπό

Το σηµαντικότερο µέσο ανάπτυξης
του εσωτερικού τουρισµού είναι η
σωστή και κυρίως συστηµατική
προβολή του τουριστικού προϊόντος
της Κρήτης σε στοχοθετηµένο κοινό
του νησιού και της χώρας

Από την υλοποίηση του µέτρου
άµεσα ωφελούµενο θα είναι το
πολιτισµικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, το οποίο και αποτελεί
ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν της
Περιφέρειας

Αφορά την ευαισθητοποίηση και
κατπάρτιση του ντόπιου πληθυσµού
στα νέα δεδοµένα που θα
προκύψουν

Το σηµαντικότερο ίσως µέσο
ανάπτυξης του τουρισµού της
ενδοχώρας είναι η σωστή και
κυρίως συστηµατική προβολή του
εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος
της Κρήτης

Χρειάζεται η λήψη θεσµικών
ρυθµίσεων που θα διευκολύνουν την
εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης του
τουρισµού της ενδοχώρας (π.χ.
θέσπιση κινήτρων για
επιχειρηµατίες που αποφασίζουν να
επενδύσουν στην ενδοχώρα)

Από την υλοποίηση του µέτρου
άµεσες ωφέλειες θα υπάρξουν για
το πολιτισµικό και αθνρωπογενές
περιβάλλον, το οποίο και αποτελεί
ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν

Αφορά την ανάγκη στήριξης των
προσπαθειών προστασίας και ήπιας
διαχείρισης των περιοχών NATURA
από τον ανθρώπινο παράγοντα

Η επιτυχία της ανάπτυξης του
οικοτουρισµού στις προστατευταίες
πειροχές εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από την ανάδειξη της
σηµασίας και την προβολή της
σπουδιαότητάς του

Χρειάζεται η λήψη θεσµικών
ρυθµίσεων που θα διευκολύνουν την
εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης του
τουρισµού της ενδοχώρας (π.χ.
επίσπευσης της διαδικασίας
σύστασης φορέων διαχείρισης)

H επιτυχία του µέτρου εξαρτάται
από την ανάδειξη των
ανθρωπογενών και πολιτιστικών
πόρων κάθε πόλης

Απαιτείται η καλλιέργεια τουριστικής
κουλτούρας στους εµπλεκόµενους
στον τουρισµό πόλης (φυσικά
πρόσωπα, επαγγελµατίες και
παράγοντες)

Το σηµαντικότερο µέσο ανάπτυξης
του αστικού τουρισµού είναι η
σωστή και κυρίως συστηµατική
προβολή του θεµατικού προϊόντος
που προσφέρει κάθε πόλη

Χρειάζεται η λήψη θεσµικών
ρυθµίσεων που θα διευκολύνουν την
εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης του
τουρισµού της πόλης (π.χ. επίλυση
προβλήµατος ανεπάρκειας
θεσµικού πλαισίου χρηµατοδότηση
της ανάπλσης όψων παραδοσιακών
κτισµάτων)

ΜΕΤΡΟ 10: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο
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ΜΕΤΡΟ 11: ΣΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η κρητική κουζίνα είναι µέρος του
ανθρωπογενούς και πολιτισµικού
περιβάλλοντος

ΜΕΤΡΟ 12: ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΜΕΤΡΟ 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ –
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΕΤΡΟ 14: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΕΤΡΟ 15:
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 16: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 17: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ,
ΤΩΝ ΚΥΕ, ΤΟΥ ΚΕΤΑ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ
ΜΕΤΡΟ 18: ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
Απαιτείται η δηµιουργία και
βελτίωση υποδοµών µεταφορών και
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ενέργειας
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο
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Η εφαρµογή του µέτρου
προϋποθέτει τη θεσµοθέτηση της
υποχρεωτικής κατάρτισης σε
θέµατα τουρισµού, στοχοθετηµένα

Το µέτρο αφορά τη δηµιουτργία
δοµών και υποδοµών εκπαίδευσης
και κατάρτισης

Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο

Το µέτρο αποβλέπει στην
αναβάθµιση και βελτίωση του
ανθρώπινου κεφαλαίου που
στελεχώνει τον κρατικό µηχανισµό

Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο

Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο

Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο

Απαιτεί πολιτικές αποφάσεις και
θεσµικές ρυθµίσεις

ΜΕΤΡΟ 19: ∆ΙΚΤΥΩΣΗ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΜΕ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 20: ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο άξονας είναι βασική προϋπόθεση
Είναι αµιγώς θεσµικό µέτρο
για την επιτυχία του µέτρου

Απαιτεί θεσµικές ρυθµίσεις που να
επιλύουν προβλήµατα και να
υπερκάµπτουν γραφειοκρατικές
σκοπέλους στις επιχειρήσεις που
παίρνουν την εν λόγω
προωτοβουλία

Η επιτυχία του µέτρου εξαρτάται
από τη λειτουργία των
εµπλεκόµενων επιχειρηµατιών και
στελεχών του τουρισµού

Είναι βέβαιο ότι µε επικοινωνιακές
µεθόδους µπορεί να επιτευχθεί η
ευαισθητοποίηση σε θέµατα
τοπικών- πολιτιστικών αξιών

Ο παράγοντας άνθρωπος παίζει τον
πλεόν καθοριστικό ρόλο για την
υλοποίηση του µέτρου
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2. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι πολλαπλές και αλυσιδωτές επιδράσεις που ασκεί ο τουρισµός και ο
πολυδιάστατος χαρακτήρας του, έχουν ως συνέπεια την εµπλοκή πολλών και
διαφορετικών παραγόντων και φορέων τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού όσο και
σε επίπεδο εφαρµογής-υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής.
Οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας είναι πολυάριθµοι
και

έχουν

παίξει

σηµαντικό

ρόλο

στην

διαµόρφωση

της

σηµερινής

κατάστασης του τουρισµού της Κρήτης:
-

συµµετέχοντας στο σχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής,

-

υλοποιώντας τουριστικά προγράµµατα,

-

ασκώντας

παρεµβατική

πολιτική

στη

λήψη

αποφάσεων

και

διαδραµατίζοντας το ρόλο των κοινωνικών εταίρων,
-

υλοποιώντας δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης,

-

πραγµατοποιώντας έργα τουριστικής προβολής,

-

εκπονώντας µελέτες για την τουριστική ανάπτυξη,

-

κινητοποιώντας

και

υποστηρίζοντας

τις

τοπικές

επιχειρηµατικές

πρωτοβουλίες
-

αξιοποιώντας και υλοποιώντας προγράµµατα τουριστικής ανάπτυξης

-

ενηµερώνοντας για τις τάσεις και ευκαιρίες του µακροπεριβάλλοντος

Πέραν όµως από την αναµφισβήτητη συµβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη
της Περιφέρειας, ο συγκρουσιακός χαρακτήρας των συµφερόντων τους και η
έλλειψη ενός ξεκάθαρου πλαισίου που θα καθορίζει σαφείς ρόλους και όρια
αρµοδιοτήτων, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στο τουριστικό κύκλωµα
(δυσκαµψία

στη

λήψη

αποφάσεων,

αδικαιολόγητη

καθυστέρηση

στην

υλοποίηση των έργων, αναποτελεσµατικότητα), µε συνέπειες στην ίδια την
ποιότητα και εποµένως στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος.
Τα σηµαντικότερα από αυτά συνοψίζονται στα παρακάτω (όπως ενίοτε
εκφράζονται και από τους ίδιους τους φορείς):

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Æ ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη, στοχοθετηµένη και ρεαλιστική στρατηγική
τουριστικού σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα οι ενέργειες που γίνονται να είναι
ασυντόνιστες και αποσπασµατικές.
Æ Υπάρχει µεγάλο θεσµικό έλλειµµα σε τοπικά και περιφερειακά όργανα που
θα αποτελέσουν τους µοχλούς µιας σχεδιασµένης και ολοκληρωµένης
τουριστικής ανάπτυξης.
Æ Υπάρχει πρόβληµα συνεχούς και διευρυνόµενης «συναρµοδιότητας» του
βασικού φορέα τουριστικής πολιτικής (ΕΟΤ) µε τους υπόλοιπους φορείς
και τις υπηρεσίες του κράτους. Με άλλα λόγια, δεν είναι απόλυτα σαφές το
ποιος τελικά παίρνει αποφάσεις και ασκεί τουριστική πολιτική στην
Ελλάδα, µε αποτέλεσµα, η λήψη κρίσιµων αποφάσεων, να πρέπει κάθε
φορά να περνάει µέσα από µια συνεχή διαδικασία συνολικών θεσµικών
ρυθµίσεων και διαδικασιών.
Æ Συνεπεία του παραπάνω (α) πολλοί φορείς, των οποίων το αντικείµενο και
η οργανωτική διάρθρωση δεν έχει καµία σχέση µε τον τουρισµό ενεργούν
ως

φορείς

τουριστικής

πολιτικής

και

(β)

καταγράφονται

µεγάλες

καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων ή στην ανάληψη πρωτοβουλιών
δοθείσης και της γραφειοκρατικής φύσης των δηµοσίων οργανισµών.
Æ Ο αριθµός των τουριστικών φορέων είναι µεγάλος και τα συµφέροντά τους
ως επί τω πλείστο συγκρουόµενα και ενίοτε αγεφύρωτα, ελλείψει
τουριστικής κουλτούρας και ορθής επιχειρηµατικής λογικής.
Æ Στο τελευταίο, µεγάλο µερίδιο ευθύνης έχει και η έλλειψη ολοκληρωµένης
και συστηµατικής πολιτικής κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των
εµπλεκόµενων στον τουρισµό.
Æ Στην απουσία τουριστικής κουλτούρας, έχει παίξει ρόλο και η πρακτική
των αθρόων επιδοτήσεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, η οποία είχε
ως

αποτέλεσµα

την

καλλιέργεια

µιας

παθητικής

επιχειρηµατικής

νοοτροπίας έναντι µιας δυναµικής επενδυτικής δραστηριοποίησης.
Æ Πολλοί φορείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα λειτουργίας λόγω έλλειψης
χρηµατοοικονοµικών πόρων, υλικοτεχνικής υποδοµής και εξειδικευµένου
ανθρώπινου δυναµικού.
Æ ∆εν έχουν παίξει (οι φορείς στο σύνολό τους) το ρόλο που τους αναλογεί
µε αποτέλεσµα να έχουν συρρικνωθεί σε σχέση µε το προβλεπόµενο
πλαίσιο λειτουργίας τους.
Æ Επικρατούν
αποτρεπτικά

έντονες
σε

µια

γραφειοκρατικές
ενδεχόµενη

διαδικασίες

ανάληψη

που

λειτουργούν

ιδιωτικών

επενδυτικών

πρωτοβουλιών.
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Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
τουριστικοί φορείς στην Κρήτη και εντοπίζονται σε µια περίοδο όπου η ενεργή
παρουσία και δράση τους θεωρείται αναγκαία συνθήκη για µια ολοκληρωµένη
τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι οι κατευθύνσεις και
αρχές διαµόρφωσης τουριστικής πολιτικής που υιοθετούνται, µεταξύ άλλων,
από την Ε.Ε. είναι:
1. η

στήριξη

της

τουριστικής

ανάπτυξης

στα

τοπικά

συγκριτικά

πλεονεκτήµατα και στο εγχώριο δυναµικό (µοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης)
2. η ενεργή συµµετοχή και εκπροσώπηση της επιχειρηµατικής κοινότητας
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (προσέγγιση «από κάτω προς τα
πάνω»)
3. η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ οργανισµών και φορέων
ιδιωτικής ή µικτής χρήσης (ΜΚΟ, ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, οικονοµικοί
εταίροι κ.λπ.) και
4. η δικτύωση και η διακρατική συνεργασία µε σκοπό την προώθηση κοινών
στόχων και την υλοποίηση κοινών δράσεων.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στην παρούσα ενότητα εξετάζεται:
(α) ο ρόλος που πρέπει να διαδραµατίσουν οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς
τουρισµού (ενότητα 2.1) και
(β) οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης, προκειµένου να µπορέσουν
να συµβάλλουν κατά το µέγιστο στην προώθηση µιας αποτελεσµατικής και
ολοκληρωµένης ανάπτυξης του τουρισµού της περιφέρειας (ενότητα 2.2).
Ο «ρόλος», παραπέµπει στη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας που
πρέπει να τους διέπει ως φορείς τουριστικής ανάπτυξης.
Οι «προτεραιότητες» αφορούν την ιεράρχηση των στόχων τους, προκειµένου
να

επιτύχουν

προβληµάτων

την
του

αποτελεσµατική
τουρισµού,

αντιµετώπιση

λαµβάνοντας

των

ταυτόχρονα

διαρθρωτικών
υπόψη

τους

στρατηγικούς στόχους της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, τις
εγγενείς αδυναµίες του συστήµατος, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του
µικροπεριβάλλοντος και τις τάσεις και απαιτήσεις του µακροπεριβάλλοντος.
Οι

«άξονες

παρέµβασης»

παραπέµπουν

στους

τοµείς

που

-κατά

προτεραιότητα- µπορούν και οφείλουν να δραστηριοποιηθούν.
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Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση των ανωτέρω, κρίναµε σκόπιµο να
περιγράψουµε συνοπτικά το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλούνται να
λειτουργήσουν. Έτσι, θεωρούµε τον τουρισµό ως ένα «Παραγωγικό Σύστηµα»,
το οποίο περιλαµβάνει διάφορα στάδια λειτουργίας από την επιλογή και
διαµόρφωση του (τουριστικού) προϊόντος µέχρι την πώλησή του.
Ειδικότερα:
Τα στάδια παραγωγής του τουριστικού προϊόντος είναι (σχήµα Α’):
1ο : Εντοπισµός, επιλογή, διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος
2ο: Στρατηγικός σχεδιασµός για την αξιοποίηση και προώθηση του προϊόντος
3ο: Προετοιµασία εδάφους – συνθηκών
4ο: ∆ηµιουργία (παραγωγή) προϊόντος
5ο: Marketing
6ο: Πώληση-εκµετάλλευση
7ο: Έλεγχος
Με βάση τα παραπάνω στάδια, οι ρόλοι των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
κατανέµονται ως εξής:
ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΡΟΛΟΣ

**

***

Αναπτυξιακός

***

*

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1ο: ∆ιαµόρφωση, επιλογή του
προϊόντος
2ο: Στρατηγικός σχεδιασµός για

Γνωµοδοτικός

την αξιοποίηση και προώθηση

Αναπτυξιακός
Γνωµοδοτικός

του προϊόντος
3ο:Προετοιµασία εδάφους –

**

**

Συµβουλευτικός

**

***

Εκτελεστικός

***

*

Προωθητικός

***

∆ιαχειριστικός

συνθηκών
4ο : ∆ηµιουργία (παραγωγή)
προϊόντος
5ο: Marketing
ο

6 : Πώληση-εκµετάλλευση
ο

7 : Έλεγχος

***

Ελεγκτικός

* Μικρή συµµετοχή
** Μέτρια συµµετοχή
** Υψηλή συµµετοχή

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Από τη στήλη «ρόλος» προκύπτει ότι ο ρόλος των δηµοσίων φορέων είναι
αναπτυξιακός (σχεδιασµός και λήψη αποφάσεων), συµβουλευτικός (στήριξη
των επιχειρηµατιών), εκτελεστικός (δηµιουργία υποδοµών), προωθητικός
(προβολή-προώθηση) και ελεγκτικός (εποπτεία για τη διασφάλιση της
ποιότητας).
Ο ρόλος των ιδιωτικών φορέων είναι κυρίως διαχειριστικός (πώλησηεκµετάλλευση του τουριστικού προϊόντος και σε µικρότερο βαθµό εκτελεστικός
(δηµιουργία ιδιωτικών τουριστικών υποδοµών) και προωθητικός (µικρής
εµβέλειας δράσεις προβολής).
Παρακάτω αναλύεται ο ρόλος και οι άξονες δράσεις του κάθε φορέα ξεχωριστά.
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ΣΧΗΜΑ A’
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΗΓΗ: P. Eπεξεργ ασί α µοντέλου του ρι σµού ως
παραγωγικό σύ στηµα του Merlin, R.S pizzichino,

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΟΤ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ .ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
• ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
• ΥΠΟ∆ΟΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΟΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
•ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
• ΖΉΤΗΣΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΜΚΟ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•ΜΕΛΕΤΕΣ
•ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
•ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ΝΟΜΙΚΕΣ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ,
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
•ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
•ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
∆ΟΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

•ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•ΠΡΟΒΟΛΗ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρµοδιότητες φορέων δηµοσίου
Αρµοδιότητες ιδιωτικών φορέων
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

•∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
•ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Το παραγωγικό σύστηµα του τουρισµού
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2.1

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΑΞΟΝΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν ο ρόλος των φορέων του δηµοσίου τοµέα
σχετίζεται πρωτίστως µε την αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, τη
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη,
την προετοιµασία του εδάφους και την ωρίµανση των συνθηκών υποδοχής
τουριστικών επενδύσεων, την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, την
προβολή του και τέλος την εποπτεία και τον ποιοτικό έλεγχο της τουριστικής
αγοράς.
Πιο αναλυτικά, οι τοµείς συµµετοχής και δράσης των δηµοσίων φορέων
αφορούν, κατά προτεραιότητα:
1. Το στρατηγικό σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για τη
διαδικασία :
α. καταγραφής και αξιολόγησης των τουριστικών πόρων της Κρήτης και
επιλογής εκείνων που θα αποτελέσουν το τουριστικό της προϊόν.
β. κατάστρωσης ενός λεπτοµερούς και µακρόπνοου σχεδίου δράσης µε
στοχοθετηµένες προτάσεις και άξονες παρέµβασης
2. Τη διαµόρφωση του ευρύτερου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της
τουριστικής αγοράς.
3. Τη δηµιουργία βασικών υποδοµών και τουριστικών εγκαταστάσεων
4. Την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της περιφέρειας
5. Τη συστηµατική προβολή και προώθηση (marketing) του τουριστικού
προϊόντος
6. Την επόπτευση και έλεγχο της τουριστικής αγοράς µε σκοπό τη
διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.
Οι παραπάνω προτεραιότητες των δηµοσίων φορέων εξειδικεύονται ως εξής:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

9

Καταγραφή τουριστικού προϊόντος

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

9

Χωροταξικός σχεδιασµός

9

Προσδιορισµός στόχων

9

Προσδιορισµός

τοµέων

δράσης

και

φορέων

υλοποίησης
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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Μελέτες / έρευνες

9

Χρήσεις γης
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9

Πολιτική επενδυτικών κινήτρων

9

Περιβαλλοντικοί όροι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ

9

Υποδοµές περιβάλλοντος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

9

Οδικά δίκτυα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9

Μεταφορές

9

Επικοινωνίες

9

Ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις

9

Υπηρεσίες ενηµέρωσης

9

Υπηρεσίες υγείας

9

∆ιοικητικές υπηρεσίες

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

9

Κατάρτιση και απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού

ΕΝ∆ΟΓΕΝΟΥΣ

9

∆ιασύνδεση τοµέων παραγωγής

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

9

Συµβουλευτική υποστήριξη

MARKETING –

9

Ενιαία και συστηµατική προβολή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

9

Επικοινωνιακή στρατηγική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

9

Εκπροσώπηση σε διεθνή φόρουµ

9

Συµµετοχή σε φορείς τουρισµού ανά τον κόσµο

9

Άσκηση ελέγχου τήρησης προδιαγραφών και όρων

ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ

δόµησης, περιβαλλοντικών όρων
9

∆ηµιουργία και τήρηση τουριστικών προτύπων

Οι φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι οι εξής:


Υπουργείο Ανάπτυξης - ΕΟΤ



Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Κρήτης - ∆ιεύθυνση Τουρισµού



Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις



Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης



Τουριστική Αστυνοµία



∆ηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα



Εταιρεία Τουρισµού Κρήτης



Εφορίες Αρχαιοτήτων



Αναπτυξιακοί Οργανισµοί και Εταιρείες
- Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.
- Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.
- ΑΚΟΜΜ Α.Ε.
- ΟΑΝΑΚ Α.Ε.
- ΟΑ∆ΥΚ Α.Ε.
- ΟΑΣ Α.Ε.



∆ασικές Υπηρεσίες

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τη δυναµική εικόνα που εµφάνισε η Εταιρία Τουρισµού κατά το ξεκίνηµά της
ακολούθησε µια φθίνουσα πορεία σε ότι αφορά το εύρος των δράσεών της
λόγω ελλείψεων σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης και πόρων. Έτσι, µέχρι
σήµερα έχει περιοριστεί στην προβολή του κρητικού τουρισµού, µέσα από
συµµετοχές της σε εκθέσεις, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, φιλοξενίες κ.λπ.
Ωστόσο, µε δεδοµένο τον υπερτοπικό χαρακτήρα της και τα µέχρι σήµερα
κεκτηµένα της (εµπειρία, επαφές, γνώση της τουριστικής αγοράς, σύγχρονος
πάγιος εξοπλισµός και χώρος στέγασης κ.α.) µπορεί και οφείλει να παίξει πιο
ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο και συγκεκριµένα:
¾

Ρόλο ενδιάµεσο µεταξύ των τοπικών και υπερτοπικών τουριστικών
φορέων,

¾

συντονιστικό ρόλο των τουριστικών ενώσεων και οργανισµών,

¾

υποστηρικτικό ρόλο κυρίως ως προς την τουριστική πολιτική που έχει
υιοθετηθεί,

¾

εκτελεστικό ρόλο µε στόχο την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων,

¾

διαχειριστικό

ρόλο,

για

την

ολοκληρωµένη

υλοποίηση

δράσεων

τουριστικής ανάπτυξης.
Προτεραιότητες της Εταιρίας Τουρισµού είναι να αναπτύξει, σε περιφερειακό
επίπεδο, έναν µηχανισµό υποστήριξης των τουριστικών φορέων του
δηµοσίου, του ιδιωτικού τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προωθήσει
το

περιφερειακό

τουριστικό

προϊόν,

να

αναπτύξει

ένα

σύστηµα

παρακολούθησης των δεικτών τουριστικής ανάπτυξης και να δηµιουργήσει
µηχανισµό αξιολόγησης και ελέγχου της Κρητικής τουριστικής αγοράς.
Ειδικά σε σχέση µε τα θέµατα προβολής, εκτιµάται ότι η Εταιρία τουρισµού ως
φορέας στήριξης των επιµέρους ιδιωτικών-επιχειρηµατικών συµφερόντων,
πρέπει να αναλάβει να σχεδιάσει και να λειτουργήσει ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ
επ’ ωφελεία όλων όσων κινούνται στο χώρο προορισµού. Σε αυτό θα
συνεργάζεται και µε τις εξειδικευµένες σε επίπεδο νοµού ΝΕΤΠ, οι οποίες σε
συνεννόηση µε την πρώτη θα υλοποιούν σε νοµαρχιακό επίπεδο την κοινή
πολιτική.
Ως βασικοί άξονες δράσης της εταιρίας ορίζονται οι παρακάτω:

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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1. Συνεργασία και στήριξη των δοµών του τουρισµού σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.
2. Συντονισµό και υποστήριξη στους φορείς ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και
τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό.
3. Προβολή και στήριξη του τουριστικού προϊόντος.
4. Αξιοποίηση και διαχείριση κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών
προγραµµάτων και χρηµατοδοτήσεων που έχουν ως αντικείµενο τον
τουρισµό.
5. Ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
6. Ανάπτυξη διαπεριφερειακών συνεργασιών.
7. Στήριξη στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τουρισµό.
8. ∆ιοργάνωση Ηµερίδων, Συνεδρίων, Συναντήσεων και Εκθέσεων.
9. Επιµόρφωση φορέων, επιχειρήσεων και στελεχών.
10. ∆ιεξαγωγή ερευνών και µελετών που αφορούν την τουριστική αγορά.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ (∆ΗΜΟΙ)
Οι ΟΤΑ α’ βαθµού έχουν άµεση σχέση µε την “υποδοχή” του επισκέπτη στην
περιοχή τους, συνεπώς και µε την εντύπωση που σχηµατίζει για τον τόπο των
διακοπών του.
Ουσιαστικά ο δήµος διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο και την
ποιότητα του τουριστικού προϊόντος του τόπου προορισµού, συνεπώς οφείλει
να φροντίσει για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εικόνα του δοµηµένου
και

φυσικού

περιβάλλοντος,

της

καθαριότητας,

του

πολιτισµού,

της

πληροφόρησης, της φιλοξενίας κ.λπ.
Κατά συνέπεια, προτεραιότητα για τους δήµους πρέπει να αποτελεί:
-

Η διατήρηση της καθαριότητας και της καλής εικόνας του περιβάλλοντος.

-

Η υψηλή ποιότητα των υποδοµών και υπηρεσιών.

-

Η διατήρηση των οικολογικών αξιών και των πολιτιστικών αξιών της
περιοχής.

-

Η προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικών πόρων.

-

Η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

-

Η εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των επισκεπτών στην
πληροφόρηση.

Άξονες δράσης των ΟΤΑ πρέπει να είναι:

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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1. Η οργάνωση του δήµου ως τόπος προορισµού που αφορά :
-

την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και του οδικού δικτύου,

-

τη λειτουργία χώρων υγιεινής,

-

την αποµάκρυνση των οχλουσών χρήσεων (ηχορύπανση, δυσάρεστες
οσµές)

-

την ρύθµιση ζητηµάτων ύδρευσης

-

τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης

-

τη ρύθµιση των κυκλοφοριακών θεµάτων

2. Η δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης των επισκεπτών.
3. Η προβολή-προώθηση των τουριστικών προϊόντων.
4. Ο επανασχεδιασµός και η αναδιοργάνωση των τοπικών πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
5. Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού, µε σκοπό τη
δηµιουργία τουριστικής κουλτούρας και συνείδησης.
6. Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στις υπηρεσίες
εστίασης και αναψυχής
7. την τήρηση των κανονιστικών όρων και αποφάσεων
Τεράστια σηµασία έχει τέλος η ορθή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών των
∆ήµων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ο ρόλος της δηµοτικής αστυνοµίας.
Πρέπει ανελλιπώς να ασκεί επίβλεψη και έλεγχο για το επίπεδο των
προσφερόµενων

υπηρεσιών

(π.χ

διατήρηση

υψηλής

ποιότητας

στα

εστιατόρια, στα κέντρα αναψυχής, στα δηµόσια και ιδιωτικά µέσα µετακίνησης,
στα εµπορικά καταστήµατα).
Επίσης, η πολεοδοµία οφείλει να µεριµνά διαρκώς για την τήρηση των όρων
δόµησης τόσο µέσα από την επίβλεψη των έργων που γίνονται όσο και µέσα
από την γενικότερη παρακολούθηση και έλεγχο. ∆εν είναι λίγες οι
περιπτώσεις σε χωριά που γίνονται αυθαίρετες παρεµβάσεις σε παραδοσιακά
κτίσµατα χωρίς έλεγχο και ευθύνες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Β’

ΒΑΘΜΟΥ

(ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ)
Σε νοµαρχιακό επίπεδο δραστηριοποιούνται οι ΝΕΤΠ οι οποίες είναι
θεσµοθετηµένα όργανα, ανήκουν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις λαµβάνουν
χρηµατοδότηση από τον νοµαρχιακό προϋπολογισµό και υλοποιούν δράσεις

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ
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τουριστικής προβολής. Ωστόσο, κατά κοινή οµολογία, η προβολή που κάνουν
είναι αποσπασµατική, µη συστηµατική και αναποτελεσµατική.
Με βάση όσα προαναφέραµε, δράσεις οργανωµένης προβολής σε επίπεδο
Περιφέρειας προτείνεται να αναλάβει η Εταιρία Τουρισµού, ως θεσµός
υπερτοπικός. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΝΕΤΠ θα λειτουργούν σε στενή
συνεργασία µε την Εταιρία Τουρισµού:
-

καταθέτοντας προτάσεις και συµµετέχοντας στον σχεδιασµό

-

συµµετέχοντας στην προβολή του τουρισµού στο εξωτερικό

-

υλοποιώντας

σε

νοµαρχιακό

επίπεδο

την

εκάστοτε

επικοινωνιακή

πολιτική (πολιτική προβολής-δηµοσιότητας)
-

διατηρώντας φυσική παρουσία στις έδρες των νοµών για την τακτική
επικοινωνία µε τους τουριστικούς παράγοντες.

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι οι ΝΕΤΠ µπορούν να αναλάβουν τα Γραφεία
Πληροφόρησης που πρέπει να λειτουργήσουν σε κάθε νοµό, στη λογική των
παλαιότερων γραφείων πληροφόρησης του ΕΟΤ, αλλά µε πιο διευρυµένες και
αναβαθµισµένες αρµοδιότητες. Σηµειώνεται ότι τα Γραφεία του ΕΟΤ, παρόλο
που

δεν

λειτουργούσαν

καταργήθηκαν,

δεν

µε

τον

πλέον

αντικαταστάθηκαν

ενδεδειγµένο
από

άλλη

τρόπο,
παρόµοια

αφότου
δοµή,

δηµιουργώντας ένα µεγάλο κενό σε θέµατα πληροφόρησης των επισκεπτών.
Το έλλειµµα προσπάθησαν κατά καιρούς να καλύψουν ορισµένοι δήµοι ή
φορείς συστήνοντας γραφεία πληροφόρησης στις έδρες τους, χωρίς ωστόσο
θεαµατικά

αποτελέσµατα.

Όσα

δεν

έχουν

κλείσει

µέχρι

σήµερα,

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα βιωσιµότητας, ενώ σε τελική ανάλυση
δεν καταφέρνουν να επηρεάσουν την τουριστική κίνηση στην περιοχή τους,
καθώς οι προσπάθειές τους, είναι µεµονωµένες και αποσπασµατικές.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες συνιστούν φορείς αποκεντρωµένου σχεδιασµού,
δίνοντας βαρύτητα στην ενδογενή και αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη. Ο
ρόλος τους στον τοµέα του τουρισµού προέκυψε από τα προγράµµατα
στήριξης της υπαίθρου τα οποία διαχειρίστηκαν (LEADER, ΙNTERREG, κ.α. και
περιείχαν πολλές δράσεις που αφορούν έµµεσα ή άµεσα την ανάπτυξη του
τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρεται η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών
εστίασης

και

αναψυχής,
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φυσιολατρικών διαδροµών, η δηµιουργία υποδοµών θεµατικού τουρισµού, η
προβολή και δηµοσιότητα κ.λπ.
Σήµερα, λόγω της τοπικής λειτουργίας / παρουσίας τους αλλά και της
τεράστιας εµπειρίας που έχουν αποκτήσει, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν
έναν

σύνθετο

και

σαφώς

αναβαθµισµένο

ρόλο

σε

γνωµοδοτικό,

συµβουλευτικό, συντονιστικό, εκτελεστικό, διαχειριστικό και υποστηρικτικό
επίπεδο. Ο ρόλος τους αυτός υπαγορεύει και τις προτεραιότητές τους:
1η: Συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τοπικά θέµατα µέσα από
την συµµετοχή τους στο φορέα σχεδιασµού της τουριστικής πολιτικής.
2η: Συµβουλευτική υποστήριξη προς τους επιχειρηµατίες και προς τους φορείς
της αυτοδιοίκησης.
3η: ∆ιαχείριση και υλοποίηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
4η: Υποστήριξη και διαχείριση του τουριστικού προϊόντος αλλά και των
τουριστικών υποδοµών.
5η: Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας του τοπικού τουριστικού
προϊόντος µε το εξωτερικό.
Συνακόλουθα, ως τοµείς παρέµβασης των αναπτυξιακών εταιριών ορίζονται:


η δηµιουργία προϋποθέσεων και ο συντονισµός της ανάληψης νέων και
καινοτόµων πρωτοβουλιών που διευρύνουν και αναβαθµίζουν την τοπική
αγορά εργασίας και διαφοροποιούν τον παραγωγικό ιστό.



Η αξιοποίηση και διάχυση – δηµοσιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών.



Η διερεύνηση των δυνατοτήτων προστασίας και αξιοποίησης των τοπικών
πόρων και η συνδροµή τους στη βελτίωση της τεχνικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής υποδοµής.



Η προβολή των φυσικών και ανθρωπογενών πλεονεκτηµάτων της
περιοχής τους.



Η

στήριξη

της

τοπικής

και

νοµαρχιακής

αυτοδιοίκησης

στον

προγραµµατισµό και στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και στην
ιεράρχηση των τοπικών προτεραιοτήτων της περιοχής τους.


Η ουσιαστική και διαρκής παρουσία - συµµετοχή στα κέντρα λήψης
αποφάσεων σε περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο.



Η ∆ιαρκής – αποτελεσµατική δηµοσιοποίηση αναπτυξιακών / επενδυτικών
ευκαιριών και εν γένει βελτίωση του επιπέδου ενηµέρωσης των πολιτών
και των τοπικών φορέων.
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Η συµβολή στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών



φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.
Η κινητοποίηση – εµψύχωση των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η Περιφέρεια Κρήτης βιώνει το γενικότερο πρόβληµα που επικρατεί και στην
υπόλοιπη Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση : δεν παρέχει επαρκή
κατάρτιση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλµατα. Πτυχίο
τριτοβάθµιας σχολής τουριστικών επιχειρήσεων παρέχεται µόνο από το ΤΕΙ
Κρήτης και την Α.Σ.Τ.Ε του Αγίου Νικολάου. Τα µαθήµατα σπουδών όµως
επικεντρώνονται σε θέµατα ξενοδοχείων και εστιατορίων και δεν καλύπτουν
τους κύριους τοµείς του τουρισµού (management marketing) ή δεν κάνουν µια
συνολική επιστηµονική προσέγγιση του χώρου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει
ελλιπής υποστήριξη του τουρισµού σε επίπεδο γνώσεων.
Επιπλέον, δεν γίνεται οργανωµένη τουριστική εκπαίδευση (εξειδίκευση) των
ατόµων που στελεχώνουν τουριστικούς οργανισµούς και οργανώσεις.
Τέλος, ο βαθµός προσαρµογής της εκπαίδευσης – κατάρτισης στα νέα
δεδοµένα της αγοράς είναι πολύ µικρός. Αναφέρεται ενδεικτικά, ότι ο
σχεδιασµός που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη του
εναλλακτικού τουρισµού δεν έχει συµπεριλάβει και την κατάρτιση του
απαιτούµενου προσωπικού που θα στηρίξει τις νέες αυτές µορφές τουρισµού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο οικοτουρισµός (πεζοπορικός, ορειβατικός)
: φυσιολατρικές διαδροµές και µονοπάτια έχουν δηµιουργηθεί σε πολλές
περιοχές, χωρίς να υπάρχουν οδηγοί βουνού που θα συνοδεύουν τους
δυνητικούς χρήστες-πελάτες σε αυτές.
Ο ρόλος των φορέων τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ιδιωτικά ΚΕΚ)
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς, είναι κοινός τόπος ότι, το καλλιεργηµένο και
σωστά

εκπαιδευµένο

και

εξειδικευµένο

ανθρώπινο

δυναµικό,

έχει

τη

δυνατότητα να κατανοήσει τις απαιτήσεις του ευαίσθητου τουριστικού τοµέα
της

οικονοµίας,

να

επανακαθορίσει

ποιοτικά

τους

στόχους

και

τις

κατευθύνσεις του και να συµβάλλει στον προγραµµατισµό, στη σωστή
οργάνωση και τη σταθερή βελτίωση των λειτουργιών του.
Προτεραιότητες και άξονες παρέµβασης πρέπει να είναι:
1. η ίδρυση πανεπιστηµιακής σχολής τουρισµού από το Πανεπιστήµιο
Κρήτης,
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2. η λειτουργία µεταπτυχιακών σπουδών στον τουρισµό στο πλαίσιο της
σχολής κοινωνικών και οικονοµικών σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
3. η συνεργασία και ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων της πανεπιστηµιακής
Κοινότητας του εξωτερικού,
4. η εκπαίδευση εξειδικευµένου προσωπικού προσαρµοσµένου στις νέες
µορφές τουρισµού που προκύπτουν,
5. η επαρκής και αποτελεσµατική κατάρτιση στελεχών του τουρισµού.
Ύψιστης σηµασίας είναι τέλος και ο ρόλος που διαδραµατίζουν τα σχολεία, τα
οποία διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό τη νοοτροπία και το βαθµό
ευαισθησίας των επόµενων γενεών. Σε µια χώρα όπως η Ελλάδα είναι
αυτονόητο ότι η παιδεία εκτός των άλλων πρέπει να είναι προσανατολισµένη
και προς τις έννοιες της διατήρησης του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών
αξιών της τοπικής ταυτότητας και της κουλτούρας, και προς αυτήν την
κατεύθυνση πρέπει να δοθεί µια πραγµατικά µεγάλη µάχη για την καλλιέργεια
και ανάπτυξη του πνεύµατος αυτού.
Αυτονόητη είναι επίσης η ανάγκη καλλιέργειας τουριστικής συµπεριφοράς,
υπό την έννοια του σεβασµού προς τους επισκέπτες και την αντιµετώπισής
τους ως φιλοξενούµενους και όχι ως πηγή πλούτου από το σύνολο του
ντόπιου πληθυσµού. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ρόλος των εµψυχωτών –
εκπαιδευτών είναι άκρος αναγκαίος και σηµαντικός.

ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


ΕΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ως καθ’ύλην αρµόδιες για θέµατα ιστορικής κληρονοµιάς, οι Εφορίες
Αρχαιοτήτων διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο σε θέµατα τουρισµού και
µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική τουριστική ανάπτυξη
µιας περιοχής. Ειδικότερα:
Έχουν µεγάλη ευθύνη σε θέµατα εγκρίσεων γα τη δηµιουργία υποδοµών. Η
τελική απόφαση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τόσο τη διατήρηση και προστασία
του µνηµείου ή του αρχαιολογικού χώρου, όσο και τη βιωσιµότητά του στο
χρόνο (π.χ. η πλήρης εγκατάλειψη µιας περιοχής λόγω αρχαιολογικής αξίας
µπορεί µακροχρόνια να προκαλέσει την υποβάθµισή της). Η διερεύνηση του
ενδεχόµενου

της

ήπιας

αξιοποίησης

πρέπει

να

περιλαµβάνεται

στις

εναλλακτικές λύσεις που κατά περίπτωση εξετάζονται.
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Σηµαντικό ρόλο έχουν επίσης σε σχέση µε τον έλεγχο των προϋποθέσεων για
την αποκατάσταση κτιρίων µνηµειακού χαρακτήρα. Απαιτείται διαρκής
επίβλεψη και αυστηρός έλεγχος για την αποφυγή τυχόν κακοτεχνιών.
Εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας είναι και το θέµα της λειτουργίας των
αρχαιολογικών µουσείων ή αρχαιολογικών χώρων. Στην πλειοψηφία αυτών
επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες:
-

έλλειψη καθαριότητας,

-

ανεπαρκής έως παντελής έλλειψη συστήµατος ενηµέρωσης,

-

χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λόγω αδυναµίας επικοινωνίας µε τους
εργαζόµενους (οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες),

-

συχνά “εκµετάλλευση” από τους ξεναγούς,

-

συνωστισµός στις εισόδους συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες (ήλιος)
κ.λπ.

-

Υπερβολικά «στενά» ωράρια λειτουργίας, µε αποτέλεσµα, πολύ συχνά, να
µην προλαβαίνουν οι επισκέπτες να περιηγηθούν στο χώρο.

Σε µια χώρα όπως η Ελλάδα και µια περιοχή όπως η Κρήτη όπου το
πρωταρχικό τουριστικό προϊόν είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία,
είναι αδιανόητο να ισχύουν τα προαναφερθέντα και είναι άµεση ανάγκη να
ληφθεί µέριµνα για την αντιµετώπισή τους.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας,
σηµειώνεται ότι πρέπει να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο σε σχέση µε την
τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων και άλλων καρστικών γεωµορφών.
Χρειάζεται να τεθούν τα όρια ευθυνών, να προσδιοριστούν επακριβώς οι
προδιαγραφές αξιοποίησης των σπηλαίων της χώρας και να γνωστοποιηθούν
σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Περιφέρεια, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές
Εταιρίες) οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, µε απώτερο στόχο την ήπια
αξιοποίησή τους µε γνώµονα το σεβασµό προς το βιοπεριβάλλον τους.



∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ

Τα δασαρχεία διαδραµατίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο, καθώς είναι αρµόδια για
θέµατα που άπτονται εκτός των άλλων και του τουριστικού σχεδιασµού σε
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Εκτός από τη διαρκή παρακολούθηση
και έλεγχο των έργων που γίνονται σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος,
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πρέπει να παρακολουθούν και, ανά πάσα στιγµή, να έχουν πλήρη εικόνα για
την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να αποφεύγονται ασύδοτες
παρεµβάσεις αξιοποίησής του, ακόµα και αν αυτές γίνονται µε κριτήρια
ηπιότητας.
Τα κριτήρια ηπιότητας και σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές για την
υλοποίηση δράσεων οικολογικής αξιοποίησης πρέπει να εγκρίνονται χωρίς
εξαιρέσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες των δασαρχείων.



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο ρόλος της είναι σπουδαίος για την τήρηση της τάξης και την επίλυση
προβληµάτων που προκύπτουν σε χώρους και περιοχές όπου υπάρχει
συγκέντρωση µεγάλου αριθµού επισκεπτών. Με δεδοµένο ότι η διατήρηση και
αύξηση του συναισθήµατος ασφάλειας στον επισκέπτη έχει πρωτεύουσα
σηµασία. Επιπλέον, παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι (α) η
βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των µελών της τουριστικής
αστυνοµίας (άριστη γνώση ξένων γλωσσών, ειδική εκπαίδευση σε θέµατα
επικοινωνίας) και (β) η µέριµνα για την εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση του
επισκέπτη (π.χ. επιπλέον τηλεφωνικές γραµµές, έκδοση ενηµερωτικών
εντύπων, ειδική σήµανση µέσα στην πόλη κ.α.).

2.2 ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Οι ιδιωτικοί φορείς (συλλογικοί και µη) που δραστηριοποιούνται στον
τουρισµό είναι οι παρακάτω:


ΣΕΤΕ



Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο



Ενώσεις Ξενοδόχων και Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων των Νοµών της
Κρήτης



Σύνδεσµος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης



Ενώσεις Ξενοδοχοϋπαλλήλων



Σύνδεσµος Ξενοδόχων Κρήτης



Παγκρήτιος Σύλλογος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων



Παγκρήτια

Οµοσπονδία

Τουριστικών

Αυτοεξυπηρετούµενων

∆ιαµερισµάτων


Σύνδεσµος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κρήτης
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Σύλλογος Ξεναγών



Επιχειρηµατίες



Ιδιωτικές σχολές τουριστικής εκπαίδευσης



Εταιρίες συµβούλων επιχειρήσεων



Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης



Οικολογικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)



Πολιτιστικοί σύλλογοι

Για την διερεύνηση του (επιθυµητικού) ρόλου που πρέπει να διαδραµατίσουν
οι παραπάνω φορείς, οµαδοποιήθηκαν µε κριτήριο κοινούς στόχους και
συµφέροντα. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι πέντε οµάδες:
Α. Συλλογικοί φορείς, όπου ανήκουν ο ΣΕΤΕ, οι Ενώσεις Ξενοδόχων και
Ξενοδοχειακών

Καταλυµάτων

των

Νοµών

της

Κρήτης,

ο

Σύνδεσµος

Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τα Επιµελητήρια, ο
Παγκρήτιος Σύλλογος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων, η Παγκρήτια Οµοσπονδία
Τουριστικών Αυτοεξυπηρετούµενων ∆ιαµερισµάτων και η Ελληνική Ακαδηµία
Γεύσης.
Β. Ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΚΕΚ, ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων
Σπουδών).
Γ. Οµάδες εργαζοµένων όπου ανήκουν οι Ενώσεις Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ο
Σύλλογος Ξεναγών και ο Σύνδεσµος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κρήτης.
∆. Επιχειρηµατίες του τουρισµού
Ε. ΜΚΟ περιβάλλοντος και πολιτιστικοί σύλλογοι
Αναλυτικότερα:
Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Οι συλλογικοί φορείς του τουρισµού δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας,
ικανοποιούν από κοινού συγκεκριµένους στόχους, ασκούν συντονιστικό ρόλο,
παρεµβαίνουν στην χάραξη τουριστικής πολιτικής, ασκούν διαπραγµατευτική
ικανότητα και προασπίζουν τα συµφέροντα των µελών τους. Γενικά ασκούν
τέτοια δράση που οι µεµονωµένες επιχειρήσεις θα ήταν πολύ δύσκολο ή
αδυνατούν να πραγµατοποιήσουν.
Στο πλαίσιο αυτό αντιµετωπίζουν και προβλήµατα τα οποία σχετίζονται:
-

µε τα διαφορετικά και, ενίοτε, συγκρουόµενα συµφέροντά τους

-

την αδυναµία κοινής εκπροσώπησης και προώθησης των αιτηµάτων τους
προς του φορείς λήψης αποφάσεων
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-

την αναποτελεσµατική αντιµετώπιση των εξωτερικών παραγόντων που
διαµορφώνουν και καθορίζουν την τουριστική αγορά

-

την ανεπαρκή εκπροσώπηση και υποστήριξη των συµφερόντων των
µελών τους.

Τα προβλήµατα αυτά είναι συνάρτηση, εκτός των άλλων, και του τρόπου
λειτουργίας τους. Οι συλλογικοί φορείς, πρέπει:
-

να

διέπονται

από

ευέλικτους

και

αποτελεσµατικούς

µηχανισµούς

λειτουργίας,
-

να επιδιώκουν τη διαρκή και ουσιαστική διασύνδεση µε τις τοπικές
επιχειρήσεις

-

να είναι διαχειριστικά ανεξάρτητοι και οικονοµικά αυτοδύναµοι,

-

να

βρίσκονται

µακριά

από

τα

γραφειοκρατικά

συµφέροντα

των

αναπτυξιακών θεσµών,
-

να αποτελούν τους φορείς ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας,

-

να εγκαθιδρύσουν έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό επικοινωνίας και
ενηµέρωσης των µελών τους,

-

να διατηρούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και µια στενή σχέση µεταξύ των
εµπλεκόµενων στον τουρισµό φορέων (ΕΟΤ, ΟΤΑ, Ν.Α., Αναπτυξιακοί
οργανισµοί, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης κ.λπ.).

Ενδεικτικοί άξονες παρέµβασης (δράσης) είναι καταρχήν η συστηµατική
υποστήριξη των µελών τους µε:
-

Την παροχή τεχνικής βοήθειας,

-

Τη δηµιουργία δικτύων πώλησης,

-

Την παροχή βοήθειας για την εξοικονόµηση πόρων µέσα από τη
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας,

-

Τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεών τους,

-

Την εφαρµογή νέων µεθόδων διοίκησης,

-

Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών,

-

Την ανάπτυξη της διαπραγµατευτικής τους ικανότητας,

-

Την προάσπιση των συµφερόντων των µελών τους,

-

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους,

-

Τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτικά και θεσµικά κέντρα.

Επίσης, οι συλλογικοί φορείς πρέπει να διαδραµατίσουν αποφασιστικό ρόλο
σε θέµατα:
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-

Παρακολούθησης των εξελίξεων, µελέτης των προβληµάτων του κλάδου
και ενηµέρωσης των αρµόδιων φορέων.

-

Κατάρτισης – εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεωνµελών τους και των εργαζόµενων σε αυτές.

-

∆ηµιουργίας ενιαίου data bank και παρακολούθησης της εξέλιξης των
δεικτών της τουριστικής ανάπτυξης.

-

Πληροφόρησης των µελών τους για τις τάσεις και τις ανάγκες της
τουριστικής αγοράς.

-

Ενθάρρυνσης της δηµιουργίας εταιρικών σχέσεων και διακρατικών
συνεργασιών.

-

Παρακολούθησης

και

συµβολής

στην

καταστολή

των

φαινοµένων

παραξενοδοχίας, αθέµιτου ανταγωνισµού, κερδοσκοπίας.

Β. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στην ίδια κατεύθυνση µε τους δηµόσιους φορείς εκπαίδευσης και οι ιδιωτικοί
φορείς κατάρτισης (ΚΕΚ κατά κύριο λόγο) πρέπει κατ’ αρχήν να διέπονται από
τη λογική της ανάγκης διαµόρφωσης τουριστικής συνείδησης και κουλτούρας
στον εκπαιδευόµενο και δυνητικά απασχολούµενο στον τουρισµό.
Υπό αυτή την έννοια η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην παροχή (α)
σφαιρικής γνώσης για το τουριστικό κύκλωµα και αγορά (τουρισµός και
άνθρωπος, τουρισµός και πολιτισµός, τουρισµός και περιβάλλον κ.λπ.) και (β)
εξειδικευµένης γνώσης στα τουριστικά επαγγέλµατα όπου εξειδικεύεται κατά
περίπτωση.
Επιπλέον, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός φορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη του
τις ανάγκες σε επαγγέλµατα της τουριστικής αγοράς και να διαµορφώνει τα
προγράµµατά του χρησιµοποιώντας νέες πρακτικές και καινοτόµες µεθόδους.
Γ. ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σκοπός τους είναι να υποστηρίζουν µε κάθε µέσο τα µέλη τους και να τους
παρέχουν κατάρτιση, τεχνική υποστήριξη, πληροφόρηση σε θέµατα του τοµέα
εργασίας και εξειδίκευσής τους. Επιπλέον, πρέπει να ενηµερώνονται για το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις συλλογικές συµβάσεις και να υποστηρίζουν τα
µέλη τους για θέµατα εργασιακών σχέσεων.
Παράλληλα, θα πρέπει να συµβάλλουν θετικά στη διαµόρφωση τουριστικής
συνείδησης και επαγγελµατικής συµπεριφοράς, παράγοντες που επηρεάζουν
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καθοριστικά την εικόνα του τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση της
αγοράς εργασίας του νησιού.
Φαινόµενα πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων ή κακής συµπεριφοράς θα
πρέπει να εξαλειφθούν µε κάθε τρόπο και στο σηµείο αυτό οι φορείς των
εργαζοµένων έχουν πράγµατι σπουδαίο ρόλο.

∆. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Οι τουριστικές επιχειρήσεις πέραν του επιχειρηµατικού κέρδους (απόλυτα
θεµιτό και επιβεβληµένο) θα πρέπει να επιδιώκουν και να συµβάλλουν
διαρκώς και µε µεγαλύτερη ένταση σε παράγοντες που αποδεδειγµένα
δηµιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον και συµβάλλουν ενεργά στις επιχειρηµατικές
τους επιδιώξεις.
Ειδικότερα:
1.

Σεβασµός στους τοπικούς πόρους: Αφορά στην αξιοποίηση των
τουριστικών πόρων µιας περιοχής αλλά µε σεβασµό προς το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον. Η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας µιας
περιοχής

θα

συµπαρασύρει

αναπόφευκτα

την

υποβάθµιση

του

τουριστικού προϊόντος και µελλοντικά θα αποβεί σε βάρος της
τουριστικής επιχειρηµατικότητας.
2.

Ενδογενής ανάπτυξη: Έχει τεράστια σηµασία η ενθάρρυνση της
απασχόλησης εγχώριου δυναµικού, και η χρήση τοπικών πρώτων υλών
και παραγόµενων προϊόντων, ακόµα και εάν η επένδυση γίνεται από
ξένους

επιχειρηµατίες

(λογική

της

«εµπεδωµένης»

/

ενδογενούς

ανάπτυξης -embedded / endogenous development).
3.

Τοπικός πληθυσµός: Μπορούν και οφείλουν να παίξουν ρόλο σε θέµατα
ευαισθητοποίησης

και

συµµετοχής

του

τοπικού

πληθυσµού

µε

διάφορους τρόπους π.χ. χορηγίες τοπικών γιορτών και εκδηλώσεων,
επιχειρηµατικές συνεργασίες µε την αγορά τοπικών προϊόντων από
συνεταιρισµούς γυναικών κ.λπ.
4.

Τουριστικό προϊόν: Έχουν τη δυνατότητα (α) να δηµιουργήσουν νέα
ελκυστικά τουριστικά προϊόντα, αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους
που βρίσκονται σε λανθάνουσα δυναµική (β) να εκσυγχρονίσουν τις
υφιστάµενες υποδοµές και υπηρεσίες υιοθετώντας τη λογική ότι οι
επενδύσεις σε θέµατα βελτίωσης της ποιότητας και εµπλουτισµού του
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προϊόντος τους θα λειτουργήσει ανταποδοτικά προς την επιχείρησή
τους.

Ε. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Εκτός από ρόλο «χωροφύλακα» εναντίον τουριστικών επενδύσεων που
εµφανίζονται να παίζουν οι οικολογικές οργανώσεις µπορούν να συµµετέχουν
µε ουσιαστικότερο τρόπο στην αναπτυξιακή διαδικασία:
1.

γνωµοδοτώντας σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης, µια και γνωρίζουν τις
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον,

2.

προτείνοντας

τρόπους

ήπιας

τουριστικής

αξιοποίησης

οικολογικά

ευαίσθητων περιοχών,
3.

προτείνοντας

και

συµµετέχοντας

σε

δράσεις

αθλητικού

και

περιβαλλοντικού τουρισµού,
4.

οργανώνοντας σεµινάρια κατάρτισης για θέµατα φέρουσας ικανότητας,

5.

εκπονώντας µελέτες για θέµατα τουρισµού και περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τους πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλους
σχεδόν τους οικισµούς της Κρήτης, ο ρόλος του είναι εξαιρετικά σηµαντικός,
παρόλο που στην πλειοψηφία τους περιορίζεται σε χοροεσπερίδες και
συναφείς εκδηλώσεις. Σπάνια γίνονται προσπάθειες αναβίωσης τοπικών
εθίµων και εορτών (πανηγύρια) και σχεδόν ποτέ δεν επιδιώκεται η ανάδειξη
και διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και η διασύνδεση της παράδοσης µε
τον τουρισµό. Με δεδοµένες τις νέες τάσεις του τουρισµού προς αξιοποίηση
και ανάδειξη των παραδοσιακών – τοπικών στοιχείων µιας περιοχής,
θεωρείται επιβεβληµένη η αναβάθµιση του ρόλου των τοπικών πολιτιστικών
φορέων και η διασύνδεση της δραστηριότητας και του ρόλου τους µε τον
τουρισµό.

2.3 ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
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Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει τόσο η αναγκαιότητα όσο και η
δυνατότητα συνεργασίας και ανάληψης κοινών δράσεων µεταξύ δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων έχοντας ως δεδοµένο ότι:
1.

Επανειληµµένα

καταγράφεται

η

έλλειψη

αλληλοπληροφόρησης,

συµφωνίας και συναίνεσης σε κρίσιµα θέµατα, γεγονός που υπονοµεύει
τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική.
2.

Θέµατα προβολής, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης που από τη φύση
τους απαιτούν την παράλληλη εµπλοκή φορέων του ιδιωτικού και
δηµοσίου τοµέα, δεν σχεδιάζονται από κοινού µε αποτέλεσµα κατά την
υλοποίησή τους να διαπιστώνονται τεράστιες ελλείψεις, επικαλύψεις και
συγκρούσεις.

3.

Σε θέµατα πολιτισµού και περιβάλλοντος, η έλλειψη συνεργασίας έχει ως
αποτέλεσµα

είτε

την

αλλοίωση

και

υποβάθµισή

τους

είτε

την

παρατεταµένη καθυστέρηση υλοποίησης των αναγκαίων έργων.
Οι παραπάνω αναφορές είναι ενδεικτικές της τεράστιας σηµασίας που έχει η
συνεργασία των ιδιωτικών και των δηµοσίων φορέων µέσα από την οποία και
µόνο

µπορεί

να

επιτευχθεί

τόσο

ο

ολοκληρωµένος

σχεδιασµός

της

τουριστικής ανάπτυξης όσο και η αποτελεσµατική και ορθολογική υλοποίησή
του.
Οι κοινές δράσεις αποτελούν ουσιαστικά µια εταιρική σχέση (άτυπου ή
τυπικού χαρακτήρα) και παράλληλα µια ποιοτική διαφοροποίηση από εκείνη
των µεµονωµένων ενεργειών ενός φορέας ή µιας επιχείρησης.
Οι κοινές δράσεις συνίστανται στη δηµιουργία ενός πλέγµατος σχέσεων και
δεσµών αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και τον
εµπλουτισµό των δράσεων.
Η µετάβαση από τη µεµονωµένη δράση στην κοινή δράση καθίσταται ολοένα
και περισσότερο απαραίτητη ενόψει και των συνεχών µεταβολών του
τουριστικού περιβάλλοντος και ενισχύεται από την παρουσία και τη γνώση
των φορέων που έχουν για την περιφέρεια και τον τόπο τους ξεχωριστά.
Τέλος,

οι

κοινές

δράσεις

απαιτούν

ποιοτικές

σχέσεις

µεταξύ

των

συνεργαζόµενων οι οποίες προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα:
Α) η κοινή δράση ως µέσο συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής
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Β) η κοινή δράση ως µέσο διαλόγου και συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και
Γ) η κοινή δράση ως µέσο υλοποίησης της αναπτυξιακής διαδικασίας
Η διεθνής και ελληνική πρακτική έχουν να επιδείξουν πολλά και επιτυχηµένα
παραδείγµατα ανάληψης κοινών δράσεων (θεσµοθετηµένων και µη), το ίδιο
συµβαίνει

και

στην

Κρήτη

µε

πιο

χαρακτηριστική

περίπτωση,

τις

Αναπτυξιακές Εταιρίες, τη Συνεταιριστική Τράπεζα, το Σύνδεσµο Ελαιοκοµικών
∆ήµων Κρήτης, το ∆ίκτυο Προϊόντων Κρητικής ∆ιατροφής και φυσικά την
Εταιρία Τουρισµού Κρήτης η οποία παρά το έλλειµµα που εµφανίζει από
πλευράς αποτελέσµατος εντούτοις παραµένει ο κοινός παρανοµαστής
δηµόσιων, συλλογικών και ιδιωτικών φορέων.
Οι τοµείς που στην παρούσα φάση είναι δυνατή αλλά και αναγκαία η
συνεργασία είναι οι παρακάτω:
1. Αναπτυξιακός σχεδιασµός
Κατά τη φάση του σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης οι ιδιωτικοί φορείς
µπορούν και πρέπει:
- Να

συνεργάζονται,

να

παρεµβαίνουν,

να

ενηµερώνουν

και

να

επηρεάζουν τους φορείς λήψης αποφάσεων (κατά κανόνα δηµοσίου
χαρακτήρα) για θέµατα, εξελίξεις και τάσεις της τουριστικής ανάπτυξης,
όπως τα βιώνουν λειτουργώντας µέσα στην αγορά.
2. Προβολή – προώθηση
Μέσα από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, όσον αφορά την τοπική ανάπτυξη αλλά
και ειδικότερα την ανάπτυξη του τουρισµού, έχει αναδειχθεί η ανάγκη
συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για την επίτευξη ικανοποιητικού
(µετρήσιµου) αποτελέσµατος. Οι φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα και εν γένει η
πολιτεία, φέρουν την ευθύνη σχεδιασµού και χάραξης της πολιτικής, ενώ ο
ιδιωτικός τοµέας την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης.
Σε ότι αφορά την τοπική προβολή είναι γνωστές οι πρακτικές και οι µέθοδοι
που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν (µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ΄80) στο
πλαίσιο των οποίων, οι ανάγκες τουριστικής προβολής καλύπτονταν
αποκλειστικά και µόνο από το κράτος, ενώ ο ιδιωτικός τοµέας περιοριζόταν
στην ευθύνη λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η
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προσπάθεια ορισµού διακριτών ρόλων και η συµµετοχή και άλλων εταίρων
(Τ.Α. και επιχειρηµατιών) στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της τουριστικής
προβολής, που οδήγησε τελικά στη δηµιουργία των ΝΕΤΠ (Νοµαρχιακές
Επιτροπές Τουριστικής Προβολής). Ειδικότερα η λειτουργία των επιτροπών
αυτών µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των ΟΤΑ και
των τουριστικών παραγωγικών τάξεων, αποτελεί την απάντηση στις
διαπιστώσεις αυτές και την εναλλακτική πρόταση στις µέχρι τότε πρακτικές.
Ωστόσο ασάφειες και ελλείψεις έχουν συµβάλλει και σήµερα ακόµη στον
περιορισµό του ρόλου τους και στην αδυναµία εφαρµογής στην πράξη όσων
έχουν τεθεί σε θεωρητικό επίπεδο.
Σήµερα η ανάγκη συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα παραµένει
επίκαιρη, όσο ποτέ, αναδεικνύεται δε µέσα και από άλλες πρωτοβουλίες και
δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στο

πλαίσιο

του

Γ΄

«Ανταγωνιστικότητα»

ΚΠΣ

και

του

Επιχειρησιακού

(Μέτρο

5.3

Τουριστική

Προβολή

Προγράµµατος
Μείωση

της

Εποχικότητας) προωθείται η συνεργασία αυτή, µέσα από την εφαρµογή
σχεδίων τουριστικής προβολής του ΕΟΤ που τελούν σε συνέργια µε ανάλογα
σχέδια του ιδιωτικού τοµέα και χρηµατοδοτούνται παράλληλα από αυτόν. Στην
περίπτωση

αυτή

ο

ΕΟΤ

αναλαµβάνει

ως

τελικός

δικαιούχος,

τη

χρηµατοδότηση ενεργειών προβολής σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα.
Επίσης µέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης (ΠΕΠ
ΚΡΗΤΗΣ 2000 – 2006, Μέτρα 1.4 και 5.9), προωθούνται ενέργειες προβολής και
προώθησης τόσο του βασικού τουριστικού προϊόντος όσο και εξειδικευµένων
µορφών τουρισµού, όπου ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα αναµένεται να είναι
καταλυτικός.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, προσπάθεια για την επίτευξη κοινών στόχων
αποτελεί η ίδρυση της Εταιρείας Τουρισµού Κρήτης (Ε.Τ.Κ.), στην οποία
συµµετέχουν τόσο δηµόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς (κυρίως). Ωστόσο για
λόγους που δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας µελέτης, η Ε.Τ.Κ. δεν
έχει διαδραµατίσει ακόµα ουσιαστικό ρόλο στον τοµέα της τουριστικής
προβολής.
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Είναι πάντως αξιοσηµείωτο το γεγονός ενώ αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες
για τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, απουσιάζει εντελώς η
σύνδεση τους µε σηµαντικές συνέπειες όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα
τους. Με στόχο λοιπόν, την αναστροφή της κατάστασης αυτής, κρίνεται κατά
συνέπεια επιβεβληµένη η συνεργασία µεταξύ των ΝΕΤΠ των τεσσάρων
νοµών, στο πλαίσιο ενός άτυπου δικτύου και παράλληλα κρίνεται επιτακτική η
ανάγκη σχεδιασµού και εφαρµογής ενός Σχεδίου Marketing (Marketing Plan)
σε επίπεδο Κρήτης στη βάση διαπιστωµένων αναγκών και δυνατοτήτων, το
οποίο προβλέπεται στο ΠΕΠ Κρήτης 2000 - 2006.
Πέραν αυτών το αναµενόµενο αποτέλεσµα θα προκύψει µόνο από τη
συστηµατική και µεθοδική εµπλοκή και συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα
(ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων) στην προβολή του
νησιού ως «Κρήτη ενιαίος τουριστικός προορισµός». Προς την κατεύθυνση
αυτή θα πρέπει να εργασθούν οι συλλογικοί φορείς των επιχειρήσεων και
κυρίως οι σύλλογοι και οι σύνδεσµοι ξενοδόχων τιυ νησιού αλλά και οι
µεµονωµένοι επιχειρηµατίες οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τους σχετικούς χρηµατοδοτικούς πόρους.
3. Κατάρτιση
Στα προγράµµατα κατάρτισης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σηµαντική
θέση και ρόλο πρέπει να έχουν οι απόψεις και προτάσεις των επιχειρηµατιών
του τουρισµού, όντας οι πλέον αρµόδιοι να προτείνουν προτεραιότητες και
θεµατικές ενότητες εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία θα είναι σύµφωνα
µε τις ανάγκες της αγοράς. Η συνεργασία µπορεί να λειτουργήσει και
αµφίδροµα, εξασφαλίζοντας για τους καταρτιζόµενους ευκολότερη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας.
4. Ιδιωτικές επενδύσεις
Ειδικά οι αναπτυξιακές εταιρίες και οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, λόγω του
ρόλου που έχουν αναλάβει και του τοπικού χαρακτήρα τους, πρέπει να
βρίσκονται

σε

διαρκή

επικοινωνία

και

συνεννόηση

µε

τους

ιδιώτες

επιχειρηµατίες και φορείς της περιοχής ευθύνης τους, τόσο κατά τον
σχεδιασµό των αναπτυξιακών δράσεων όσο και κατά την υλοποίησή τους και
να παρέχουν σε αυτούς πληροφόρηση, τεχνογνωσία, διευκόλυνση και
εξυπηρέτηση στις επιχειρηµατικές τους πρωτοβουλίες.
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5. ∆ράσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Προς την κατεύθυνση αυτή η από κοινού αντιµετώπιση θεµάτων κοινωφελούς
(µνοιολογικά) χαρακτήρα θα καλύψει τις ελλείψεις και θα βελτιώσει την κακή
εικόνα που παρατηρείται σε πολλούς τοµείς. Ειδικότερα:
Η συνεργασία τοπικών κυρίως φορέων για την προστασία ευαίσθητων
οικολογικά περιοχών είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο πέραν από την
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος δηµιουργεί θετική εικόνα και στους
επισκέπτες αναδεικνύοντας έτσι την ευαισθησία και την προτεραιότητα των
φορέων της Κρήτης σε ένα θέµα µε παγκόσµιο ενδιαφέρον.
Ανάλογης σηµασίας είναι και η κοινή δράση για τον καθαρισµό και την
προστασία συγκεκριµένων χώρων ή περιοχών και κυρίως της εθνικής οδού
του βόρειου οδικού άξονα όπου η εικόνα είναι απαράδεκτη και συνεπώς η
συνεργασία της αρµόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας (∆.Ε.Σ.Ε.) µε τον Ενιαίο
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ) και µε ιδιωτικές
επιχειρήσεις οι οποίες στο πρόσφατο παρελθόν το έπραξαν εθελοντικά, θα
είναι ιδιαίτερα αποδοτική.
Ένα άλλο πεδίο κοινής δράσης είναι ο θεσµός της χορηγίας και της ενίσχυσης
ιδιαίτερης σηµασίας πολιτιστικών γεγονότων ή πρωτοβουλιών µεµονωµένων
ή συλλογικών όπως π.χ. εκδόσεις ιστορικών ντοκουµέντων, συγγραφικών
έργων, φωτογραφικού υλικού κλπ., εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχοµένου,
πιλοτικές πρωτοβουλίες για παιδιά και µελέτες για την ευαισθητοποίησή τους
σε θέµατα που αφορούν και τον τουρισµό, η υποστήριξη του έργου
φιλοζωϊκών οργανώσεων ανάλογες µε αυτές που γίνονται στην Ευρώπη,
ενίσχυση των πρωτοβουλιών συλλόγων που ασχολούνται µε την προστασία
απειλούµενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας της Κρήτης και γενικά
χορηγίες από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε ενέργειες και πρωτοβουλίες
που κατά κανόνα εκφράζουν την αγωνία και την αγάπη για τον πολιτισµό, το
περιβάλλον και τις ανθρώπινες αξίες που αποτελούν ταυτόχρονα και την
ταυτότητα της Κρήτης.
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο καθορισµός του Σχεδίου ∆ράσης αποτελεί στάδιο του τουριστικού σχεδιασµού
µε ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία, καθώς η εξειδίκευση των παρεµβάσεων
καταδεικνύει ουσιαστικά τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν τόσο οι στρατηγικοί,
όσο και οι τακτικοί στόχοι.
Ταυτόχρονα ο συνολικός σχεδιασµός αλλά και το πρόγραµµα δράσης πρέπει να
εναρµονίζεται πλήρως τόσο µε τον εθνικό, όσο και µε τον περιφερειακό
σχεδιασµό

για

τον

τουρισµό,

λαµβάνοντας

βέβαια

υπόψη

το

ευρύτερο

αναπτυξιακό περιβάλλον, τις διεθνείς συγκυρίες και δίνοντας έµφαση στην
Τοπική Πραγµατικότητα.
Ειδικότερα:
Α. ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για τον τουρισµό είναι αναγκαία και
προσδιορίζεται από το µέγεθος και τη σηµασία του ως οικονοµική δραστηριότητα
στην Ελληνική Οικονοµία. Η ανάγκη για άµεση και αποτελεσµατική παρέµβαση
ως προς την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του τοµέα και τη
διαµόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την περαιτέρω ανάπτυξή του, κρίνεται
επιτακτική.
Βασική κατεύθυνση της τουριστικής πολιτικής για την περίοδο 2000-2006, όπως
εκφράζεται από το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης (τοµεακό σκέλος : Τοµέας Τουρισµού),
είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας του τοµέα, η
ανάπτυξη του οποίου θα εναρµονίζεται µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση των
άλλων

παραγωγικών

δραστηριοτήτων

παράλληλα

µε

τη

διατήρηση

και

αναβάθµιση του περιβάλλοντος.
Η εθνική λοιπόν τουριστική πολιτική µε γνώµονα την ανάπτυξη του τουρισµού σε
µια ανταγωνιστική προοπτική υψηλής ποιότητας, θέτει τους εξής στρατηγικούς
και τακτικούς στόχους:
77
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

Στρατηγικοί στόχοι:



Ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς
που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν και διατήρηση του επιπέδου της
ποιότητας αυτής.



Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε σκοπό τη διαφοροποίηση του
µέχρι σήµερα τουριστικού προϊόντος.



Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.



Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του
πολιτιστικού

αποθέµατος,

οργανωµένου

µε

σύγχρονους

τρόπους

επικοινωνίας και νέες ιδέες παρουσίασης.


Οργάνωση

υποδοµών

βάσει

των

οποίων

µπορεί

να

αναπτυχθεί

ο

εναλλακτικός τουρισµός.


Υποστήριξη µιας τιµολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικού επιπέδου.



Οργάνωση του τοµέα ενηµέρωσης και πωλήσεων.

Τακτικοί στόχοι:


Εκσυγχρονισµός

υφιστάµενων

τουριστικών

επιχειρήσεων

και

εγκαταστάσεων και εµπλουτισµός των προϊόντων τους.


Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του Τοµέα.



Ανάπτυξη

διαφόρων

περιπατητικού,

µορφών

οικολογικού,

θεµατικού

τουρισµού

αγροτουρισµού,

(πολιτιστικού,

θαλάσσιου,

αθλητικού,

θρησκευτικού κ.λπ.).


Βελτίωση της σύνδεσης του Τουριστικού Τοµέα µε τους τοµείς παραγωγής
παραδοσιακών προϊόντων και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.



Βελτίωση της συµβολής του Τουριστικού Τοµέα στη διατήρηση και αύξηση
της απασχόλησης.

Τα µέσα που προωθούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:


Η ενίσχυση των τουριστικών ΜΜΕ για λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών,
εισαγωγή

φιλικών

προς

το

περιβάλλον

µεθόδων,

αξιοποίηση

νέων

τεχνολογιών κ.α.
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Η εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται
ή εµπλέκεται σε τουριστικές δραστηριότητες.



Η πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων κατά τοµέα υπηρεσιών, µε
τη χρήση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO).



Η

δηµιουργία

δικτύων

ηλεκτρονικής

διαχείρισης

δεδοµένων

και

πληροφοριών.


Η δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών για την ανάπτυξη κάθε µορφής
εναλλακτικού

τουρισµού

και

η

ενίσχυση

της

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας(µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας
κλπ).


Η οργάνωση και ενίσχυση µεγάλων ειδικών επενδύσεων.



Η διαφηµιστική προβολή της χώρας.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του
νησιωτικού

χώρου

(Σχέδιο

Ανάπτυξης

Νησιωτικού

Χώρου).

Ειδικότερα

προωθείται το µοντέλο της συνολικής ανάπτυξης δηλαδή της ισόρροπης
ανάπτυξης όλων των τοµέων, έτσι ώστε να βρίσκονται σε άρρηκτη και
συµπληρωµατική µεταξύ τους σχέση ενώ επιδιώκεται η αναβάθµιση της
ποιότητας του ελληνικού νησιωτικού χώρου ο οποίος καλείται να αποτελέσει
πεδίο άσκησης σύγχρονων εναλλακτικών µορφών ζωής και δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τουρισµό που αποτελεί µια από τις βασικές πηγές
εισοδήµατος και απασχόλησης για το νησιωτικό χώρο, οι στόχοι που καλούνται
να υλοποιηθούν σχετίζονται µε:
9

Την προσέλκυση επενδυτών σε νέους κλάδους του τουρισµού.

9

Την προστασία, ανάδειξη και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων.

9

Την ανάπτυξη ενός πυκνού και αποτελεσµατικού δικτύου µεταφορών µε
συνδυασµό µέσων που θα εξασφαλίζει την προσπελασιµότητα σε ενδονησιωτική και δια-νησιωτική κλίµακα παρέχοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας
εξυπηρέτησης (χρόνος µετακίνησης, ασφάλεια κ.α.).

9

Τη δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών µε βάση τις προτεραιότητες που
προκύπτουν από το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που υιοθετείται.

9

Την

διαφύλαξη

της

πολιτισµικής

παράδοσης

και

τη

σύνδεση

των

πολιτιστικών πόρων µε όλους τους κλάδους της παραγωγής και δη µε τον
τουρισµό.
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Με δεδοµένο ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν αποτελεί “τυπικό” νησιωτικό χώρο
αλλά συνδυάζει το νησιωτικό χαρακτήρα µε το έντονο ανάγλυφο (τρεις µεγάλοι
ορεινοί όγκοι), λαµβάνεται υπόψη και η εθνική πολιτική για τον ορεινό χώρο
(Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινών Χώρων).
Ειδικότερα η στρατηγική για τον ορεινό χώρο αποσκοπεί στην αναθέρµανση της
ορεινής οικονοµίας, στη συµµετοχή της στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια και
στη συγκράτηση του πληθυσµού. Η υλοποίησή της επιχειρείται µέσα από:
9

Τον µετασχηµατισµό της αγροτικής οικονοµίας.

9

Την εκτατική ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού.

9

Τη στήριξη της οικοτεχνίας και της βιοτεχνίας µικρής κλίµακας.

9

Την βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στα ορεινά κέντρα.

9

Τη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης.

Όσον αφορά στο Γ’ ΚΠΣ, ο τοµέας του Τουρισµού υποστηρίζεται :
Α.

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

“Ανταγωνιστικότητα”,

µέσω

του

οποίου

διατυπώνονται οι εξής στόχοι:


Αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλους τους
τοµείς που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν και διατήρηση του επιπέδου της
ποιότητας αυτής.



Εµπλουτισµός της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος µε τη δηµιουργία
υποδοµών και την οργάνωση ειδικών προϊόντων τα οποία µπορούν να
προσελκύσουν ζήτηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού.



Μείωση της εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας.



Ενίσχυση της προβολής της Χώρας ως τουριστικού προορισµού.



Αναδιάρθρωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα µέτρα του ΕΠΑΝ που αφορούν άµεσα τον τοµέα του Τουρισµού είναι :
1.4 :

∆οµές Υποστήριξης ΜΜΕ

2.2 :

Αναβάθµιση καταλυµάτων & Ενίσχυση Μικροµεσαίων Τουριστικών
Επιχειρήσεων

3.2 :

Προώθηση Επιχειρηµατικής Αριστείας στις Μεταποιητικές και
Τουριστικές Επιχειρήσεις
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4.5 :

Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τοµείς
Εθνικής Προτεραιότητας1

5.1 :

Ενίσχυση εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδοµής – ΠΟΤΑ

5.2 :

Ολοκληρωµένες δράσεις εναλλακτικού τουρισµού – τουριστικά
αγκυροβόλια

5.3 :

Τουριστική Προβολή – Μείωση της Εποχικότητας

8.1:

Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τοµέα του τουρισµού

Β. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου»
Μέτρο 7.6: «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε
τη

γεωργία,

για

να

παρασχεθεί

η

δυνατότητα

δηµιουργίας

πολλαπλών

δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων»
Στο πλαίσιο του µέτρου θα υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια από γεωργούς, κατά
κύρια ή µερική απασχόληση, τα οποία θα αφορούν σε ανάπτυξη εναλλακτικών
προς τη γεωργία δραστηριοτήτων (δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα).
Ενδεικτικές πράξεις οι οποίες µπορούν να αναληφθούν στο πλαίσιο του µέτρου
είναι

η

διενέργεια

επενδύσεων

για

την

ανάπτυξη

αγροτουριστικών

δραστηριοτήτων ή η ενίσχυση αντίστοιχων δραστηριοτήτων οικοτεχνίας.
Μέτρο 7.9: «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων»
Το µέτρο περιλαµβάνει παρεµβάσεις οι οποίες αποσκοπούν µεταξύ άλλων στην
ενίσχυση επενδύσεων αγροτουριστικού χαρακτήρα ή εναλλακτικών µορφών
τουρισµού. Ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών
∆ραστηριοτήτων»

ενισχύονται

επενδύσεις

οι

οποίες

αυξάνουν

την

επισκεψιµότητα της περιοχής παρέµβασης και την επέκταση της τουριστικής
περιόδου σε αυτή, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και
βελτιώνουν την οργάνωση του αγροτουριστικού προϊόντος.
Γ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή
οικονοµία»
Το Μέτρο έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας
των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις
που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους
1

και στην

Συντονισµένο Πρόγραµµα «Πολιτισµός – Τουρισµός Έντασης Γνώσης»
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αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. Μέσω
του παρόντος µέτρου σηµαντικός αριθµός τουριστικών επιχειρήσεων έχουν τη
δυνατότητα να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
∆. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση»
Μέτρο 1.5 : «Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και προώθηση της απασχόλησης ανέργων
στους τοµείς του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος»
Στο

παρόν

Μέτρο

εντάσσονται

δράσεις

συνεχιζόµενης

επαγγελµατικής

κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης ανέργων στους τοµείς του
περιβάλλοντος και του πολιτισµού και επηρεάζουν µε τον τρόπο αυτό έµµεσα τον
τουρισµό. Ειδικότερα προβλέπεται :
9

Κατάρτιση στελεχών για τις ανάγκες της Προστασίας και ∆ιαχείρισης του
Περιβάλλοντος.

9

Προώθηση στην Απασχόληση σε Σχήµατα ∆ιαχείρισης

9

Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ανέργων στον τοµέα της
πολιτιστικής κληρονοµιάς.

9

Κατάρτιση ανέργων στον τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού

9

Κατάρτιση ανέργων στα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα

9

Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων στον πολιτισµικό τοµέα

Μέτρο 2.2 «Προώθηση στην απασχόληση ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων»
Αφορά

στην

παροχή

συνοδευτικών

Εξατοµικευµένη προσέγγιση και

υποστηρικτικών

υπηρεσιών

–

στο πλαίσιο αυτού την ενίσχυση - ανάπτυξη

συνεταιρισµών από άτοµα των οµάδων στόχου και ιδιαίτερα τη δηµιουργία
µεικτών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που συµβάλλουν στην ενδογενή
ανάπτυξη

της

τοπικής

πλουτοπαραγωγικών

οικονοµίας

πηγών

και

την

(αγροτουρισµός,

αξιοποίηση

των

πολιτιστικός

τοπικών
τουρισµός,

οικοτεχνία κ.ά.).
Ε. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον»
Μέτρο 1.1 : «Παρακολούθηση ποιότητας νερών»
Το µέτρο µεταξύ άλλων αφορά σε δράσεις παρακολούθησης της ποιότητας των
παράκτιων και θαλάσσιων νερών.
Μέτρο 3.2 : «Προστασία και αποκατάσταση τοπίων»
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Στις επιλέξιµες δράσεις του µέτρου περιλαµβάνονται έργα αποκατάστασης σε
φυσικά τοπία ή στον εξωαστικό και περιαστικό χώρο και δράσεις αντιµετώπισης
διάβρωσης εδαφών και ακτών.
Μέτρο 3.3 : «Αναπλάσεις στο δοµηµένο περιβάλλον µε καινοτόµο χαρακτήρα ή
εθνική σηµασία»
Το µέτρο µεταξύ άλλων αφορά σε σηµειακές και ευρύτερες παρεµβάσεις εθνικής
σηµασίας και καινοτόµου χαρακτήρα για την προστασία και ανάπλαση περιοχών
µε ιδιαίτερη ιστορική αξία, οικολογικό και πολιτιστικό απόθεµα, βιοποικιλότητα,
ιδιαίτερο παραδοσιακό χαρακτήρα κλπ.
Μέτρο 3.3 : «Προστασία και διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών,
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»
Στους κύριους στόχους του µέτρου συµπεριλαµβάνονται δράσεις που αφορούν
σε

έργα

διαχείρισης

οικοτόπων

και

ειδών,

σε

έργα

αποκατάστασης

υποβαθµισµένων περιοχών φυσικών οικοσυστηµάτων και φυσικών πόρων και
σε προστασία ευαίσθητων οικοτόπων.
Επίσης ενισχύονται δράσεις που αφορούν σε µελέτες διαχείρισης, διακίνησης
επισκεπτών, κέντρα και περίπτερα πληροφόρησης, διαχείριση της κίνησης (π.χ.
οργάνωση

χώρων

στάθµευσης),

διαδροµές

ερµηνείας

περιβάλλοντος

και

µονοπάτια, καθώς και έκδοση υλικού ενηµέρωσης και οργάνωση προγραµµάτων
ξενάγησης.
Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω λειτουργούν κα οι δράσεις που προβλέπονται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πολιτισµός», µέσω του οποίου
προωθούνται παρεµβάσεις σε πολιτιστικούς πόρους κυρίως εθνικής εµβέλειας.
Ειδικότερα είναι σε φάση υλοποίησης οι εξής δράσεις :
9

Επισκευή

-

επέκταση

-

εκσυγχρονισµός

Αρχαιολογικού

Μουσείου

Ηρακλείου (οικοδοµικές και η/µ εργασίες - διαµόρφωση περιβάλλοντος
χώρου - µεταφορά και φύλαξη εκθεµάτων)
9

Αποκατάσταση - ανάδειξη Ιεράς Μονής Αρκαδίου

9

Επέκταση της δηµοτικής πινακοθήκης "Κ. Κανακάκης" στο Ρέθυµνο.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά τον τοµέα του
τουρισµού για την περίοδο 2000 – 2006 εκφράζεται µέσα από I) το Σχέδιο
Περιφερειακής

Ανάπτυξης

(ΣΠΑ)

και

II)

το

Περιφερειακό

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα (ΠΕΠ Κρήτης).
Ειδικότερα:
I. Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης 2000-2006
Η Περιφέρεια µέσα από το ΣΠΑ διατυπώνει µια δέσµη στόχων επιδιώκοντας την
τουριστική αναβάθµιση της Κρήτης: Οι εν λόγω στόχοι προωθούν:
9

Την αποθάρρυνση της απρογραµµάτιστης ανάπτυξης των περιοχών του
βόρειου

άξονα

όπου

παρατηρείται

υπερσυγκέντρωση

τουριστικής

δραστηριότητας και υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε παράλληλη εξυγίανση
και ενίσχυση των υποδοµών.
9

Την ενθάρρυνση της τουριστικής ανάπτυξης στην ενδοχώρα της Περιφέρειας.

9

Την ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού προκειµένου να διαφοροποιηθεί
αφενός το

τουριστικό προϊόν και αφετέρου, να επεκταθεί η

τουριστική περίοδος.
9

Την ενίσχυση της προβολής του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.

9

Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τοµέα του τουρισµού.

9

Την βελτίωση και επέκταση των υφιστάµενων γενικών και ειδικών
τουριστικών και

9

αθλητικών υποδοµών.

Την εφαρµογή ενός χωροταξικού σχεδίου το οποίο θα εξασφαλίζει την
εξυγίανση

και

αναβάθµιση

του

οικιστικού

ιστού

στις

προβληµατικές

τουριστικές περιοχές, την ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών συνόλων και
µνηµείων, τον ορθολογικό έλεγχο των χρήσεων των δραστηριοτήτων καθώς
και την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.
9

Την ανάπτυξη σχέσεων µε τις Μεσογειακές Περιφέρειες της Ε.Ε., τις χώρες
της Αφρικανικής Ηπείρου, της Μέσης Ανατολής και τις εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαµορφώσει συγκεκριµένη στρατηγική η
οποία αποβλέπει στην ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη, βασική παράµετρος
της οποίας είναι και ο πολιτισµός. Για την επίτευξη του βασικού αυτού στόχου
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διατυπώνονται επιµέρους ειδικοί στόχοι που αφορούν τον τοµέα Τουρισµός –
Πολιτισµός:
9

Βελτίωση πυλών εισόδου –εξόδου.

9

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε µονάδες του τουριστικού τοµέα.

9

Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού και ενίσχυση της δικτύωσης.

9

∆ηµιουργία δικτύου αρχαιολογικών πάρκων – χώρων.

9

Εισαγωγή των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών στον πολιτισµό.

9

Ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος.

9

Ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη και προστασία περιοχών µε σηµαντικό
πολιτιστικό απόθεµα καθώς και τη διαχείριση των επισκεπτών.

ΙΙ. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006
Οι βασικές επιδιώξεις της Περιφέρειας Κρήτης ως προς την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τουρισµού, όπως παρουσιάζονται στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εναρµονίζονται µε τις αντίστοιχες του Εθνικού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας και αφορούν :
♦

Αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλους τους
τοµείς που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν και διατήρηση του επιπέδου
της ποιότητας αυτής µέσω του εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων και
των επιχειρήσεων.

♦

Εµπλουτισµός της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος µε :α) τη
δηµιουργία ειδικών υποδοµών που µπορούν να διαφοροποιήσουν την
ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας που
στηρίζονται στην αξιοποίηση καινοτοµιών και τεχνολογιών (ιατρικός
τουρισµός, τηλεεργασία, θαλάσσια πάρκα κ.λπ.) και β) τη δηµιουργία νέων
καταλυµάτων ειδικής µορφής (αγροτουριστικά καταλύµατα κ.λπ.).

♦

∆ηµιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
µέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος της
Κρήτης.

♦

Προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Κρήτης και των τουριστικών
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, που θα δηµιουργήσουν τις
προϋποθέσεις προσέλκυσης οµάδων τουρισµού υψηλών προδιαγραφών.

♦

Μείωση της εποχικότητας (υπό τη διττή έννοια της µείωσης της
διακύµανσης

της

πληρότητας

και

της

επέκτασης

της

τουριστικής

περιόδου).
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Ειδικότερα τα µέτρα του ΠΕΠ Κρήτης που αφορούν άµεσα τον τουρισµό είναι :
Μέτρο 1.4 : Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισµού και αφορά :
9

Ποιοτική

αναβάθµιση

των

τουριστικών

καταλυµάτων

όλων

των

λειτουργικών µορφών.
9

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε µικρές και µεσαίες τουριστικές
επιχειρήσεις.

9

Ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής για
την ανάπτυξη θεµατικών µορφών τουρισµού όπου η Κρήτη εµφανίζει
συγκριτικό πλεονέκτηµα.

9

Έργα

ανάδειξης,

προστασίας

και

ένταξης

στο

τουριστικό

προϊόν

αξιόλογων στοιχείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
9

Προστασία, ανάδειξη και προβολή της Κρητικής κουζίνας.

9

Εκστρατείες

ενηµέρωσης

των

συλλογικής

συνείδησης

αυτοπροστασίας

πρακτικές

που

δεν

κατοίκων

επιτρέπουν

την

µε

σκοπό

από

τη

δηµιουργία

συµπεριφορές

αναβάθµιση

του

και

σηµερινού

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος.
9

Τουριστική προβολή των νέων καινοτόµων και λιγότερο προβεβληµένων
τουριστικών προορισµών της Κρήτης.

Μέτρο 5.9 : Εκτατική Ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού και αφορά :
9

Εκσυγχρονισµό

όλων

των

λειτουργικών

µορφών

τουριστικών

επιχειρήσεων.
9

Προώθηση θεµατικών µορφών τουρισµού στον ορεινό χώρο και σύνδεση
του τουρισµού µε την τοπική παραγωγή και τη σύγχρονη πολιτιστική
πραγµατικότητα.

9

Ενηµέρωση και προβολή.

9

Ένταξη παραδοσιακών αγροτικών και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών
στο τουριστικό προϊόν.

Η µέχρι σήµερα πορεία υλοποίησης τους έχει ως εξής :
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Μέτρο 1.4 : Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισµού και αφορά :
Ö Ποιοτική αναβάθµιση τουριστικών καταλυµάτων µέσω του Ν2601/98. Η εν

λόγω δράση έχει υλοποιηθεί στο 70% και έχουν εγκριθεί 38 επενδύσεις σε
ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.
Ö Παροχή

υπηρεσιών

υποστήριξης

µικρών

και

µεσαίων

τουριστικών

επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης υποβλήθηκαν περίπου
40 προτάσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οχτώ (8). Η αξιολόγηση των
προτάσεων έχει ολοκληρωθεί.
Ö Μετατροπή

παραδοσιακών

ή

διατηρητέων

οικιστικών

συνόλων

σε

ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον Γ΄ Τάξης µε προσανατολισµό στο
φυσιολατρικό τουρισµό. Η εν λόγω δράση αναµένεται να προκηρυχθεί εντός
του Φθινοπώρου.
Ö Έργα ανάδειξης, προστασίας και ένταξης στο τουριστικό προϊόν αξιόλογων

στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και προστασία, ανάδειξη και
προβολή της κρητικής κουζίνας είναι δύο δράσεις οι οποίες εµφανίζουν
πρόβληµα υλοποίησης καθώς δεν έχει οριστεί ακόµα Τελικός ∆ικαιούχος.
Ö Τουριστική προβολή και εκστρατείες ενηµέρωσης κατοίκων, αποτελούν

δράσεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται προηγουµένως η
εκπόνηση Marketing Plan το οποίο δεν έχει προκηρυχθεί ακόµα αν και οι
απαιτούµενες προδιαγραφές έχουν συνταχθεί.

Μέτρο 5.9 : Εκτατική Ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού :
Ö

Εκσυγχρονισµός

όλων

των

λειτουργικών

µορφών

τουριστικών

επιχειρήσεων και προώθηση θεµατικών µορφών τουρισµού στον ορεινό
χώρο. Είναι δύο δράσεις οι οποίες προβλέπεται να επαναπροκηρυχθούν
καθώς

το

ενδιαφέρον

κατά

την

πρώτη

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος ήταν περιορισµένο. Αναφέρεται ότι σε σύνολο 25 προτάσεων
που υποβλήθηκαν, µόνο επτά εγκρίθηκαν.
Ö

Ενέργειες ενηµέρωσης και προβολής. Πρόκειται για δράση η οποία θα
υλοποιηθεί παράλληλα µε την δράση τουριστική προβολή του µέτρου 1.4
και αναµένεται να προκηρυχτεί σύντοµα.

Ö

Ένταξη παραδοσιακών αγροτικών και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών
στο τουριστικό προϊόν. Η συγκεκριµένη δράση παρουσιάζει πρόβληµα
υλοποίησης καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένο καθεστώς ενίσχυσης.
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3.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και ταυτόχρονα αξιολογώντας τις διεθνείς
εξελίξεις και τάσεις και βέβαια, την τοπική πραγµατικότητα (ανάγκες –
δυνατότητες), η κύρια κατεύθυνση του προγράµµατος δράσης είναι :
ο εντοπισµός και η υλοποίηση ενοτήτων έργων και δράσεων κάθετου και
οριζόντιου χαρακτήρα που θα συµβάλλουν αποδεδειγµένα στην αλλαγή της
εικόνας της Κρήτης ως τουριστικού προορισµού και θα δηµιουργήσουν βάσιµες
προοπτικές για το µέλλον του τουρισµού της.
Τα µέσα υλοποίησης (έργα) που προτείνονται στη συνέχεια, υπηρετούν την
παραπάνω

φιλοσοφία

και

ταυτόχρονα

υπακούουν

στη

λογική

της

συµπληρωµατικότητας και της αλληλουχίας µεταξύ τους αλλά και της συσχέτισης
µε τα µέτρα πολιτικής και τους άξονες δράσης.
Οι παρεµβάσεις έχουν περιφερειακό (οριζόντιο) και χωρικό (κάθετο) χαρακτήρα
και επιµερίζονται σε είκοσι (20) συνολικά περιοχές (µικροζώνες), που εµφανίζουν
γεωγραφική συνοχή, συγγενή φυσιογνωµία και οµοειδή χαρακτηριστικά και
δυνατότητες και ταυτόχρονα ανήκουν στις τρεις κατηγορίες (τυπολογίες)
τουριστικών περιοχών όπως αυτές ορίστηκαν στην Α΄ Φάση της µελέτης. Οι
περιοχές αυτές, που αποτελούν και τις βασικότερους τουριστικούς προορισµούς,
εντοπίζονται τόσο σε παράκτιες περιοχές (κυρίως στα βόρεια παράλια) όσο και
σε εσωτερικές ζώνες εµφανίζοντας έτσι «διττή» τουριστική εικόνα όσον αφορά
την τουριστική ανάπτυξη.
Ειδικότερα :
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1η : Περιοχή Κισσάµου (περιλαµβάνει τον κόλπο της Κίσσαµου και εκτείνεται
από το ακρωτήρι της Γραµβούσας – βόρεια µέχρι τα Φαλάσσαιρνα – δυτικά).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από τις πλέον ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές περιοχές της
Κρήτης, διακρίνεται για τη σπάνια οµορφιά (µοναδικότητα) του
τοπίου µε σηµείο αναφοράς το ακρωτήριο της Γραµβούσας.
Η τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα και οι
παρεµβάσεις που έχουν γίνει χαρακτηρίζονται ήπιες. Το τελευταίο
διάστηµα παρατηρείται σχετική κινητικότητα και δροµολογείται η
υλοποίηση µεγάλης τουριστικής επένδυσης στα ανατολικά του
κόλπου της Κίσσαµου και στα δυτικά του Κολυµπαρίου, η οποία
αναµένεται να δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στην περιοχή.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν κατά κύριο λόγο :
9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Την ενθάρρυνση για την εγκατάσταση ειδικών τουριστικών
υποδοµών.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τη

θεσµοθέτηση

προδιαγραφών

αγροτουριστικών

καταλυµάτων.
ΕΡΓΑ

Τα αναγκαία έργα αφορούν κυρίως βασικές υποδοµές (Λιµάνι
Καστελίου, Βιολογικός Καθαρισµός Κισσάµου) τα οποία κρίνονται
πρώτης προτεραιότητας, καθώς και έργα προστασίας και
διαχείρισης περιβάλλοντος (Γραµβούσα, Τηγάνι, Φαλάσσαιρνα,
Ποντικονήσι), που συνδυασµό µε τα έργα του Β.Ο.Α.Κ. τα οποία
έχουν ολοκληρωθεί, θα καλύψουν σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες
της περιοχής.
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ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή κρίνεται κατάλληλη για την ανάπτυξη ειδικών
τουριστικών

υποδοµών

(Κόλπος

Κισσάµου)

καθώς

και

δραστηριοτήτων αγροτουρισµού (ενοδοχώρα) και οικοτουρισµού
(Γραµβούσα) σε συνδυασµό µε τουρισµό φύσης (όλη η περιοχή).
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2η : Νοτιοδυτική περιοχή Νοµού Χανίων (εκτείνεται από τα Τοπόλια, το Στόµιο, το
Ελαφονήσι, την Παλαιόχωρα και τον Κάντανο).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιοχή εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα
ξεχωριστές αντιθέσεις αφού περιλαµβάνει δύο περιοχές, τα
παράλια (Ελαφονήσι – Παλαιόχωρα) µε µεγάλη συγκέντρωση
τουριστών, που δηµιουργούν έντονες πιέσεις και απειλές και την
ενδοχώρα (περιοχή Καντάνου και εννιά Χωριών) µε ενδιαφέρον
φυσικό περιβάλλον και σχετικά ανεπτυγµένο αγροτουρισµό
(Μηλιά).

ΜΕΤΡΑ

Η περιοχή παρά τις αντιθέσεις εµφανίζει ενιαία εικόνα και ως

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

τέτοια αντιµετωπίζεται. Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης

9

Την εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα
ικανότητα

ΕΡΓΑ

9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Τη στήριξη και προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Την ενθάρρυνση του οικοτουρισµού.

9

Την προώθηση της κρητικής κουζίνας.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Έργα

πρώτης

προτεραιότητας

θεωρούνται

τα

έργα

αποπεράτωσης του λιµανιού της Παλαιόχωρας, που εξυπηρετεί
όλη τη νότια ακτογραµµή του Νοµού Χανίων (έως τα Σφακιά και τη
Γαύδο), η βελτίωση της βατότητας του δρόµου Ταυρωνίτη –
Παλαιόχωρας (κάθετοι άξονες) και ο βιολογικός καθαρισµός
Κουντούρας – Παλαιόχωρας. Πρέπει να συµπληρώσουµε εδώ ότι
στην περιοχή προγραµµατίζεται µεγάλη επένδυση µε µικτές
χρήσεις

(παραθεριστικές

κατοικίες

και

ξενοδοχειακά

συγκροτήµατα) που απαιτεί υποστηρικτικές υποδοµές. Στα
παραπάνω

πρέπει

να

προσθέσουµε

το

δίκτυο

ιερών

µοναστηριών, το διαχειριστικό σχέδιο στο Ελαφονήσι και το
Κεδροδάσος, καθώς και τα έργα διατήρησης του περιβάλλοντος
στις περιοχές του ∆ήµου
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Ινναχωρίου (Έλος – Τοπόλια – Σάσαλος – Άγιος ∆ικαίος).
Συµπληρωµατικά στα παραπάνω είναι η ανάδειξη και σήµανση
της διαδροµής Έλος – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισα – Ελαφονήσι –
Κεδρόδασος – Παλαιόχωρα

και Παλαιόχωρα – Γαύδος, η

θεσµοθέτηση Περιοχής Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.∆.) στην περιοχή του Έλους καθώς και
Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (Τ.Α.Π) όλης της ενότητας.
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τα έργα περιφερειακού
χαρακτήρα (Β.Ο.Α.Κ., λιµάνια, αεροδρόµιο) και την τουριστική
προβολή της Κρήτης συνολικά είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσουν
υφιστάµενες ελλείψεις, θα θεραπεύσουν βλάβες (Παλαιόχωρα,
Ελαφονήσι),

θα

αξιοποιήσουν

τοπικούς

πόρους

και

θα

συµβάλλουν στη διασύνδεση µε την αγροτική παραγωγή (κυρίως)
και τη µεταποίηση της περιοχής.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή ενδείκνυται για ήπια τουριστική ανάπτυξη µε επίκεντρο
το Ελαφονήσι και την Παλαιόχωρα και διάχυση στους οικισµούς
της υπόλοιπης περιοχής. Ο φυσιολατρικός τουρισµός (ορεινή
περιοχή), ο οικοτουρισµός (Ελαφονήσι) και ο αγροτουρισµός
(Μηλιά) που αναπτύσσεται ήδη έχουν σηµαντικές προοπτικές
από εσωτερικό κυρίως τουρισµό.
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3η : Περιοχή βορείων παραλίων Ν. Χανίων (εκτείνεται από την πόλη των Χανίων
και δυτικά έως το Κολυµπάρι).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είναι η πλέον ανεπτυγµένη τουριστικά περιοχή του Νοµού Χανίων,
η οποία συνδυάζει το αστικό συγκρότηµα της πόλης των Χανίων µε
περιοχές συγκέντρωσης µαζικού τουρισµού που δέχονται πιέσεις ή
έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα. Παράλληλα έχει οργανική
σχέση µε όλη την ενδοχώρα του Νοµού µε την οποία συνδέεται µε
κάθετους άξονες που επιτρέπουν στον επισκέπτη την πρόσβαση
σε αυτή µε ηµερήσιες εκδροµές.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής που προτείνονται αφορούν πρωτίστως :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης

9

Την εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα
ικανότητά.

9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την προώθηση του αστικού τουρισµού.

9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τον εκσυγχρονισµό των ξενοδοχειακών µονάδων.

9

Τη δικτύωση και συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων.

9

Την

ενίσχυση

εγκαταστάσεων

ειδικής

τουριστικής

υποδοµής.
9

ΕΡΓΑ

Την επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος.

Τα αναγκαία έργα αφορούν κατά κύριο λόγο τουριστικές υποδοµές
οι οποίες θα συµβάλλουν στον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση αλλά
και την διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος (τουρισµός πόλης,
συνεδριακός και αθλητικός τουρισµός). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στην αξιόλογη από κάθε άποψη έκταση των Αγίων
Αποστόλων, η αξιοποίηση της οποίας παραµένει ζητούµενο το
οποίο πρέπει να απαντηθεί µέσα από εµπεριστατωµένη µελέτη, η
οποία πρωτίστως πρέπει να εξασφαλίσει την κοινωνική συναίνεση
και αποδοχή.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή προσφέρεται για τουρισµό πόλης σε συνδυασµό
(δίκτυο) µε τις άλλες πόλεις του νησιού και ιδιαίτερα µε το Ρέθυµνο
και το Ηράκλειο. Παράλληλα µπορεί να αναπτύξει συνεδριακό
τουρισµό καθώς και τουρισµό υγείας.
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4η : Περιοχή Λευκών Ορέων (περιλαµβάνει όλο τον ορεινό όγκο και τον εθνικό
δρυµό Σαµαριάς και εκτείνεται µέχρι τα νότια παράλια του Νοµού Χανίων).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είναι µια περιοχή µε µοναδικό φυσικό ανάγλυφο και σπάνια
χλωρίδα και πανίδα, που δέχεται ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό
τουριστών διηµέρευσης (Οµαλός, Φαράγγι Σαµαριάς).

ΜΕΤΡΑ

9

Στη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

9

Στην προώθηση του τουρισµού στην ενδοχώρα.

9

Στην ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές
NATURA.

9

Στην διάδοση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Στην

ενθάρρυνση

εγκαταστάσεων

ειδικής

τουριστικής υποδοµής.
9

Στη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

9

Στην θεσµοθέτηση προδιαγραφών αγροτουριστικών
καταλυµάτων.

ΕΡΓΑ

Η

περιοχή

χρήζει

µέτρων

ενίσχυσης

του

θεµατικού

τουρισµού (ορειβατικά καταφύγια, πίστες αναρρίχησης),
έργων βελτίωσης της πρόσβασης (βατότητα κάθετων
αξόνων, σήµανση – προβολή) καθώς και έργων προστασίας
του περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί «πηγή πλούτου και
ζωής» για τον ορεινό όγκο και την ευρύτερη περιοχή.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η

περιοχή

αναπτύσσει

ήδη

φυσιολατρικό

τουρισµό

(Φαράγγι Σαµαριάς), που µπορεί να συνδεθεί µε τουρισµό
περιπέτειας

στον

ορεινό

όγκο

των

Λευκών

Ορέων.

Ενδείκνυται επίσης για αγροτουρισµό και οικοτουρισµό και
κυρίως για χειµερινό τουρισµό στο Οροπέδιο του Οµαλού.
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5η : Περιοχή Αποκόρωνα (περιλαµβάνει όλη την περιοχή του Αποκόρωνα, την
Αργυρούπολη, τη Λίµνη του Κουρνά και την Γεωργιούπολη).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η

ενότητα

αυτή

περιλαµβάνει

το

παραλιακό

µέτωπο

της

Γεωργιούπολης, που έχει υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα, µια από
τις πλέον σηµαντικές σε απόθεµα περιοχές της Κρήτης, το Βάµο
και τη µοναδική Λίµνη στην Κρήτη (Κουρνά), αλλά και σπουδαίους
υγροβιότοπους, και περιοχές Natura, που όµως δέχονται απειλές.
Είναι µια από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιοχές, της βόρειας
παραλίας, βρίσκεται κοντά σε πύλες εισόδου (Χανιά, Ρέθυµνο) και
τέµνεται από το ΒΟΑΚ. Υποστηρίζεται από βασικές υποδοµές που
όµως χρήζουν ολοκλήρωσης και συµπλήρωσης.
ΜΕΤΡΑ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης στην παραλιακή

9

ζώνη.
Την εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα

9

ικανότητα.

ΕΡΓΑ

9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Την προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Την ενθάρρυνση του τουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Τη διάδοση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τη δικτύωση των τουριστικών επιχειρήσεων.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

9

Τις προδιαγραφές αγροτουριστικών καταλυµάτων.

Ειδικότερα,

είναι

απαραίτητη

η

συµπλήρωση-δηµιουργία

υποδοµών περιβάλλοντος όπως: η αποκατάσταση των οικοτόπου
και

η

δηµιουργία

παρατηρητηρίου

στη

Λίµνη

Κουρνά,

η

θεσµοθέτηση ΖΟΕ στη Λίµνη Κουρνά, η θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ στην
ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα (∆ήµοι Βάµου, Κρυονερίδας,
Φρε), η δηµιουργία διαδροµής Γεωργιούπολη – Κουρνά –
Αργυρούπολη – Ασή Γωνιά – Καλλικράτης – Ασφένδου – Βρύσες
και τέλος, η εκπόνηση ολοκληρωµένων σχεδίων τουριστικής
ανάπτυξης (ΤΑΠ) για όλη τη χωρική ενότητα.
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις και τα έργα οριζόντιου
χαρακτήρα επιτυγχάνεται η ανακούφιση της παραλίας, η
ανάπτυξη της ενδοχώρας και η τόνωση της τοπικής
οικονοµίας µέσω του αγροτουρισµού ο οποίος εµφανίζει
ιδιαίτερη ανάπτυξη (Βάµος).
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι κατάλληλη για ανάπτυξη (περισσότερων)
αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (Βάµος, Φρε, Βρύσσες)
σε συνδυασµό µε ορεινό – φυσιολατρικό τουρισµό (Λευκά
Όρη),

πολιτιστικό

Κουρνά)

σε

τουρισµό

δωδεκάµηνη

και

βάση.

οικοτουρισµό
Επίσης

η

(Λίµνη
περιοχή

ενδείκνυται για την ανάπτυξη σπηλαιολογικού τουρισµού
(Μελιδώνι).
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

6η : Περιοχή Σφακίων (περιλαµβάνει όλη την περιοχή του ∆ήµου Σφακίων).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιοχή µε ήπια τουριστική ανάπτυξη, µε εξαίρεση τη Χώρα
Σφακίων, που εµφανίζει σηµάδια κορεσµού, µε έντονο ανάγλυφο
και σηµαντική εξάρτηση και σχέση µε τα Λευκά Όρη και το Φαράγγι
της Σαµαριάς, που ουσιαστικά αποτελούν ενιαία ενότητα µαζί µε τη
Γαύδο, εµφανίζει υψηλή επισκεψιµότητα αφού οι επισκέπτες της
Σαµαριάς και της Γαύδου περνούν υποχρεωτικά από την περιοχή

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν πρωτίστως :
9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού και του τουρισµού της
ενδοχώρας.

ΕΡΓΑ

9

Την ενθάρρυνση του τουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Την προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Η βελτίωση της οδικής πρόσβασης και η λήψη θεσµικών κυρίως
µέτρων προστασίας και διατήρησης της φύσης (διαχειριστικά
σχέδια, ΖΟΕ) θα βοηθήσουν την περιοχή να διατηρήσει και
διαχειρισθεί το φυσικό πλούτο που διαθέτει και ταυτόχρονα να
αναβαθµίσει τις µεταφορικές της υποδοµές βελτιώνοντας έτσι τη
διακίνηση των επισκεπτών.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι ιδανική για την ανάπτυξη ορεινού φυσιολατρικού
τουρισµού (Λευκά Όρη) και τουρισµού άθλησης και περιπέτειας
(Φαράγγι Αράδαινας, Οροπέδιο Ταύρης) καθώς και αγροτουρισµού
και οικοτουρισµού (Ασκύφου και Γαύδος).
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

7η : Περιοχή Πλακιά (περιλαµβάνει τα νοτιοδυτικά παράλια του Νοµού Ρεθύµνου
και εκτείνεται από Πρέβελη – Πλακιά έως Ροδάκινο).
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιοχή µε ιδιαίτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
και ένα οικιστικό κέντρο (Πλακιάς) µε έντονη και άναρχη
τουριστική ανάπτυξη που έχει υπερβεί τη Φ.Ι.Τ.Α. Εντούτοις
µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις, µικρής κατά κανόνα
κλίµακας, θα υπάρξει διατήρηση και προστασία σπάνιων
φυσικών πόρων (Πρέβελη) και πολιτιστικών πόρων (Μονή
Πρέβελης) και τόνωση της τοπικής οικονοµίας µε την
ενίσχυση του οικοτουρισµού ο οποίος έχει όλες τις
προοπτικές να αναπτυχθεί.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής περιλαµβάνουν πρωτίστως :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Την εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη
φέρουσα ικανότητα

9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού και του
τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Την ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές
NATURA.

ΕΡΓΑ

9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών µονάδων.

9

Τη δικτύωση των τουριστικών επιχειρήσεων.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Τα αναγκαία έργα στην περιοχή, αφορούν πρωτίστως
βασικές υποδοµές και συγκεκριµένα, το νότιο οδικό άξονα ΝΟΑΚ (Σφακιά – Ροδάκινο – Ακούµια), έργα ειδικής
τουριστικής υποδοµής και ειδικότερα το καταδυτικό πάρκο
του Πλακιά, η οικοτουριστική αξιοποίηση της Μονής
Πρέβελης, το Κέντρο Πληροφόρησης του Πλακιά και τέλος
χωρικό σύστηµα προβολής για την ευρύτερη περιοχή.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι σε θέση να αναπτύξει πολιτιστικό,
θρησκευτικό

και

οικολογικό

τουρισµό

(Πρέβελη),

δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Ασώµατος)
και

αγροτουριστικές

δραστηριότητες

(Ροδάκινο

κ.λπ.

οικισµοί) µε ιδιαίτερη επιτυχία.
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8η : Περιοχή Βορειοανατολικού Ρεθύµνου (εκτείνεται από την πόλη του Ρεθύµνου
έως τα ανατολικά όρια του ∆ήµου Αρκαδίου και του όρους Βρύσινα).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενότητα µε ταχεία τουριστική ανάπτυξη και µε περιοχές
(Σκαλέτα, Πλατανιάς) που βρίσκονται σε οριακό σηµείο από
πλευράς Φ.Ι.Τ.Α και περιλαµβάνει την Πόλη του Ρεθύµνου
που ναι µεν δέχεται απειλές αλλά ταυτόχρονα εµφανίζει
λανθάνουσα δυναµική όσον αφορά την ανάπτυξη τουρισµού
πόλης. Η περιοχή έχει εύκολη πρόσβαση και ταυτόχρονα
κεντροβαρική

θέση

σε

ότι

αφορά

θύλακες

µε

ήπια

χαρακτηριστικά (Αµάρι, Ψηλορείτης, Λευκά Όρη) και µε
σπουδαίο πολιτιστικό απόθεµα.
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Την εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη
φέρουσα ικανότητα

9

Τον

έλεγχο

της

ποιότητας

των

τουριστικών

υπηρεσιών.
9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την προώθηση του αστικού τουρισµού.

9

Τη ενθάρρυνση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδοµής.

9

Την προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών µονάδων.

9

Τη

δικτύωση

–

συνεργασία

των

τουριστικών

επιχειρήσεων.
ΕΡΓΑ

Τα έργα που θα στηρίξουν το τουριστικό προϊόν αφορούν
κυρίως έργα ειδικής τουριστικής υποδοµής (γήπεδο γκολφ
στην περιοχή του Μαρουλά, ενοποίηση αρχαιολογικών
χώρων),
Ρεθύµνου),

µεταφορών
αλλά

και

(Κόµβος
ανάδειξης

Ατσιπόπουλου,

Λιµάνι

πολιτιστικών

πόρων

(ανάδειξη µνηµείων, Μονών και παραδοσιακών κτισµάτων).
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

Πολλά από τα έργα αυτά είναι περιφερειακής εµβέλειας
αφού εξυπηρετούν και άλλες τουριστικές περιοχές και
κυρίως την ενδοχώρα του Νοµού Ρεθύµνου που εµφανίζει
και τη µεγαλύτερη υστέρηση.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή ενδείκνυται για την ανάπτυξη αστικού τουρισµού
(Ρέθυµνο) σε συνδυασµό (δικτυο) µε τις πόλεις Ηρακλείου
και Χανίων. Η ανάπτυξη επίσης συνεδριακού τουρισµού
ευνοείται

από

προγραµµατιζόµενες

τις

υπάρχουσες

υποδοµές.

Η

αλλά

ενδοχώρα

και
(Όρος

Βρύσινα) ενδείκνυται για τουρισµό στη φύση και για ήπιες
δραστηριότητες αναψυχής.
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

9η : Περιοχή Αµαρίου (περιλαµβάνει το νοτιοδυτικό τµήµα του Νοµού Ρεθύµνού
και εκτείνεται περιµετρικά του όρου Κέδρους).
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ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τουριστικός θύλακας µε χαµηλή τουριστική ανάπτυξη και το
µεγαλύτερο ίσως φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα στην Κρήτη.
Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λανθάνουσα δυναµική η οποία
υπαγορεύει

ήπιες

παρεµβάσεις

µε

δεδοµένη

και

µάλλον

µονοσήµαντη την κατεύθυνση ανάπτυξης θεµατικού τουρισµού
(αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, φυσιολατρικός τουρισµός).
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Την ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Την

θεσµοθέτηση

προδιαγραφών

αγροτουριστικών

καταλυµάτων.
9

Την προώθηση της Κρητικής Κουζίνας και γαστρονοµίοας.

9

Την

ενθάρρυνση

εγκατάστασης

ειδικών

τουριστικών

υποδοµών.

ΕΡΓΑ

9

Την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Τα έργα που απαιτούνται αφορούν κυρίως την ανάδειξη και
προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς (βυζαντινές εκκλησίες και
µοναστήρια), θεσµικά µέτρα για τη ρύθµιση των χρήσεων γης και
διαχειριστικά σχέδια

για τη διατήρηση της χλωρίδας και της

πανίδας. Επίσης η βελτίωση της πρόσβασης από και προς το
Ρέθυµνο καθώς και η ολοκλήρωση της µαρίνας της Αγίας Γαλήνης
θα συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση των έργων υποδοµής
που απαιτεί η περιοχή.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µπορεί να αναπτύξει σε άριστο επίπεδο ήπιο τουρισµό,
ήτοι (∆ασικό χωριό και κατασκήνωση Μέρωνα) φυσιολατρικό και
ορεινό τουρισµό (Κέδρος) καθώς επίσης και αγροτουρισµό και
οικοτουρισµό (Περιοχή Αµαρίου) αλλά και θαλάσσιο τουρισµό
(Αγία

Γαλήνη).

Επίσης

δραστηριότητες

περιβαλλοντικής

ενηµέρωσης (Φαράγγι Πατσού, Σχολή Ασωµάτων).
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10η : Περιοχή Μυλοποτάµου (περιλαµβάνει την πρώην Επαρχία Μυλοποτάµου και
εκτείνεται στο βόρειο τµήµα του Ψηλορείτη).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιοχή µε έντονο ανάγλυφο, µεγάλη υπερτοπική φήµη, σπουδαία
ιστορία και µοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονοµιάς.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής εστιάζονται κατά κύριο λόγο :
9

Στον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Στη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Στην προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Στην ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Στην

θεσµοθέτηση

προδιαγραφών

αγροτουριστικών

καταλυµάτων.

ΕΡΓΑ

9

Στην προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Στην διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Η ενότητα αυτή µε ήπιου χαρακτήρα παρεµβάσεις µπορεί να
µεγεθύνει την προσέλκυση επισκεπτών και να αναπτύξει πολύ
περισσότερο τόσο τον τουρισµό διηµέρευσης, όσο και τον
τουρισµό διανυκτέρευσης. Το οικιστικό κέντρο των Ανωγείων
λειτουργεί κεντροβαρικά γι’ αυτό και «δέχεται απειλές» σε σχέση
µε την υπόλοιπη περιοχή, που εµφανίζει ήπια χαρακτηριστικά και
έχει µεγάλα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης. Τα αναγκαία έργα
αφορούν κυρίως ειδικές τουριστικές υποδοµές και θεσµικά µέτρα
για τον έλεγχο της δόµησης και τη διατήρηση του περιβάλλοντος
καθώς και έργα σήµανσης και προβολής της περιοχής.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µπορεί να αναπτύξει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
αγροτουρισµό και φυσιολατρικό - ορεινό τουρισµό, σε συνδυασµό
µε την άθληση και την περιπέτεια στον ορεινό όγκο του
Ψηλορείτη. Επίσης πολιτιστικό (Κάτω
σπηλαιολογικό

τουρισµό

στο

Μυλοπόταµος) αλλά και

σπηλαιολογικό

πάρκο

του

Ψηλορείτη.
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11η : Περιοχή Μεσσαράς (εκτείνεται από το Ζαρό, το Τυµπάκι, τα Μάταλα, τα
δυτικά Αστερούσια έως τη Φαιστό και τη Γόρτυνα).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική ενότητα της ενδοχώρας µε
ήπια

τουριστική

ανάπτυξη,

µε

σπουδαίους

αρχαιολογικούς

χώρους, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και σηµαντική αναπτυξιακή
παρακαταθήκη για το µέλλον.
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής σχετίζονται µε :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Τη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Την ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Την

θεσµοθέτηση

προδιαγραφών

αγροτουριστικών

καταλυµάτων.

ΕΡΓΑ

9

Την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Την δικτύωση – συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων.

9

Τη διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Η συγκεκριµένη ενότητα, µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις θα
διευρύνει την ελκυστικότητά της και συνδυάζοντας την παραλία
(Κόκκινος Πύργος, Μάταλα) µε το βουνό (Ρούβας, Ζαρός) και τον
αρχαιολογικό πλούτο (Φαιστός, Γόρτυνα, Καµαραϊκό σπήλαιο) θα
λειτουργήσει υποδειγµατικά εµφανίζοντας µια άριστη λειτουργική
(τουριστική) εικόνα. Με τα έργα αυτά θα υποστηριχθεί και το
τεράστιο ρεύµα τουρισµού διηµέρευσης, το οποίο είναι από τα
µεγαλύτερα στο νησί και παράλληλα η τοπική οικονοµία και ο
τοπικός πληθυσµός που παραµένει ακέραιος στην ύπαιθρο.
Τα έργα αυτά αφορούν : την ολοκλήρωση του δρόµου ΗράκλειοΆγιοι ∆έκα, την ολοκλήρωση των υποδοµών του χωριού κρητικής
νεολαίας,

το

υδροθεραπευτήριο

κατασκηνωτικό

κέντρο

στο

µηχανοκίνητου

αθλητισµού

του

δάσος
στο

του

Ζαρό,

∆ήµου
Ρούβα,
την

Ρούβα,
την

ανάδειξη

το

πίστα
των

Βυζαντινών ναών της Μεσσαράς, το µουσείο εκκλησιαστικών
κειµηλίων στο Πύργο Ξωπατέρα, το διαχειριστικό σχέδιο
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του ∆. Αστερουσίων, τις φυσιολατρικές και πολιτιστικές διαδροµές
της περιοχές που εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τέλος την
επικαιροποίηση της ΖΟΕ νοτίων παραλίων, τη θεσµοθέτηση
Πρότυπου Ορεινού Συµπλέγµατος (Ζαρός-Ρούβας) και ΠΑΟΠ∆
(Βόροι-Ζαρού-Γέργερης).
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι σε θέση να αναπτύξει υψηλών απαιτήσεων
αγροτουρισµό, οικοτουρισµό (Ζαρός, Γέργερη, Αστερούσια) και
τουρισµό

άθλησης

και

περιπέτειας

(Αστερούσια,

Πρόποδες

Ψηλορείτη) καθώς και ήπιο τουρισµό αναψυχής (Καλοί Λιµένες,
Αγιοφάραγγο), αλλά και πολιτιστικό τουρισµό (Φαιστός, Γόρτυνα)
µε διάχυση σε όλους τους οικισµούς της περιοχής.
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12η : Περιοχή Βορειοδυτικών παραλίων Ηρακλείου (περιλαµβάνει το αστικό
κέντρο του Ηρακλείου, το Γάζι και την Αγία Πελαγία).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενότητα

µε

πολλές

ιδιαιτερότητες

αφού

περιλαµβάνει

το

µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, το δεύτερο µεγαλύτερο σε
κίνηση επισκεπτών, αεροδρόµιο της χώρας, το λιµάνι, το
νοσοκοµείο, τον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων, αλλά και πολύ γνωστούς
τουριστικούς προορισµούς όπως η Αγία Πελαγία και η Αµµουδάρα
(∆. Γαζίου). Ταυτόχρονα όµως εµφανίζει και ιδιαίτερες ανάγκες
κυρίως σε έργα βασικής υποδοµής (αεροδρόµιο, ΒΟΑΚ) αλλά και
ειδικές τουριστικές υποδοµές για προπονητικό και θεµατικό
τουρισµό.

Οι

υποδοµές

αυτές

(όταν

ολοκληρωθούν)

θα

δηµιουργήσουν ένα πλέγµα υποστηρικτικό – συµπληρωµατικό
προς όλο το νησί µε δεδοµένο τον υπερτοπικό τους χαρακτήρα και
τη σηµασία τους.
Η ενότητα αυτή έχει κεντροβαρική θέση αλλά και το πλεονέκτηµα
να διαθέτει πλήθος τουριστικών πόρων (Κνωσός, Αρχαιολογικό
Μουσείο) και υποδοµών αλλά και ευκολία πρόσβασης σε
σηµαντικούς θύλακες στην ενδοχώρα και µάλιστα σε πολύ µικρή
απόσταση (Οροπέδιο Λασιθίου, Ανώγεια, Γιούχτας κ.α.).
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής περιλαµβάνουν :
9

Επέκταση καθεστώτος ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα
ικανότητα.

9

Έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Προώθηση του Αστικού Τουρισµού.

9

Κίνητρα εγκατάστασης ειδικών τουριστικών υποδοµών.

9

Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Επίλυση του ενεργειακού και των αεροµεταφορών.
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ΕΡΓΑ

Τα έργα αφορούν βασικές υποδοµές όπως η ολοκλήρωση των
υποδοµών στο αεροδρόµιο Ηρακλείου, η δηµιουργία κόµβου επί
του ΒΟΑΚ στην Αγία Πελαγία, η εγκατάσταση υποδοµών
υποδοχής µικρών σκαφών στο λιµάνι του Ηρακλείου. Τα έργα
ανάπλασης στην παραλία της Αγίας Πελαγίας της Αµµουδάρας και
επίσης έργα ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπως το ναυταθλητικό
κέντρο, το καταδυτικό πάρκο και οι εγκαταστάσεις προπονητικού
τουρισµού στο ∆ήµο Γαζίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µπορεί να αναπτύξει µε ιδιαίτερη επιτυχία τουρισµό
πόλης, σε δίκτυο µε τις υπόλοιπες πόλεις του νησιού (Σητεία,
Ιεράπετρα, Ρέθυµνο, Χανιά) και επίσης αθλητικό – προπονητικό
τουρισµό (Γάζι) και συνεδριακό τουρισµό (Ηράκλειο, Γάζι, Αγία
Πελαγία) µε βάση τις υποδοµές που διαθέτει.
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13η : Περιαστική περιοχή Ηρακλείου (περιλαµβάνει την περιαστική περιοχή
(Νότια) της πόλης του Ηρακλείου, που εκτείνεται από την πρώην επαρχία
Μαλεβυζίου, τις Αρχάνες έως τα Πεζά και την Επισκοπή).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είναι η πλέον πολυσύνθετη ενότητα µε δεδοµένο ότι γειτνιάζει µε
το µεγαλύτερο αστικό συγκρότηµα της Κρήτης (Ηράκλειο του
οποίου αποτελεί υποστηρικτικό θύλακα), το αεροδρόµιο, το λιµάνι,
τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και περιλαµβάνει περιοχές µε
έντονο αγροτικό χαρακτήρα και σπουδαίο φυσικό περιβάλλον
(Γιούχτας κ.α.). Είναι η περιοχή µε το µεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον
και ταυτόχρονα τις περισσότερες ανάγκες που µπορεί (µετά από
τις κατάλληλες παρεµβάσεις) να λειτουργήσει και ως µοντέλο
βιώσιµης ανάπτυξης µαζικού και εναλλακτικού τουρισµού.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν κατά κύριο λόγο :
9

Στήριξη του εσωτερικού τουρισµού

9

Προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Θεσµοθέτηση

προδιαγραφών

αγροτουριστικών

καταλυµάτων.

ΕΡΓΑ

9

Προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

∆ικτύωση – Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων.

9

∆ιαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Η ενότητα αυτή διαθέτει σε κοντινή απόσταση σηµαντικές
υποδοµές, βασικές και λοιπές (αεροδρόµιο, λιµάνι, νοσοκοµείο
κ.λπ.) που όµως χρειάζονται συµπλήρωση. Χρειάζεται επίσης έργα
που θα αναδείξουν την ενδοχώρα. Ειδικότερα κρίνεται σκόπιµη : Η
ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου, του ΒΟΑΚ και των
κάθετων οδικών αξόνων (Ηράκλειο προς Βιάννο και Αγίους ∆έκα),
η δηµιουργία του ΧΥΤΑ Αγίας Βαρβάρας,

η ανάδειξη και

προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς
όπως τα Βενετσιάνικα πατητήρια του ∆ήµου
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Καζαντζάκη, οι Βυζαντινές εκκλησίες της Επισκοπής, η δηµιουργία
θεµατικών διαδροµών (δρόµοι του κρασιού Ν. Καζαντζάκη, κ.α.)
καθώς και η δηµιουργία δικτύου σήµανσης και προβολής των
διαδροµών στις παραπάνω περιοχές.
Τέλος,

είναι

σκόπιµη

η

θεσµοθέτηση

ΠΟΑ.Π.∆.

στο

∆ήµο

Καζαντζάκη, συµπληρώνοντας µε ικανοποιητικό τρόπο έτσι τα
έργα προτεραιότητας για την ενότητα αυτή.
Η περιοχή αποτελεί µια µεγάλη τουριστική αναπτυξιακή ενότητα
που λειτουργεί αµφίδροµα µε το αστικό κέντρο και τα παράλια,
αναπτύσσει την ενδοχώρα και διατηρεί τον πληθυσµό της ενώ
δίδει ώθηση και κίνητρα στην επιχειρηµατικότητα, αξιοποιεί και
αναδεικνύει ιστορικά και πολιτισµικά µνηµεία της περιοχής και
δηµιουργεί

στο

τέλος

µια

κρίσιµη

µάζα

υποδοµών

και

δραστηριοτήτων µε συνδετική και συµπληρωµατική σχέση µεταξύ
τους.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια
του

χρόνου

αγροτουρισµό
(Αρχάνες,

υψηλής

κλίµακας

(Περιοχή

Γιούχτας),

∆ήµου

πολιτιστικό

τουριστική

προσφορά

Καζαντάκη),
και

στον

οικοτουρισµό

θρησκευτικό

τουρισµό

(Επισκοπή) καθώς και ήπιο τουρισµό αναψυχής και τουρισµό στη
φύση.

114
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

14η : Περιοχή Αστερουσίων (περιλαµβάνει το κεντρικό τµήµα των Αστερουσίων –
Νότια παράλια Νοµού Ηρακλείου και εκτείνεται από το Λέντα έως τον
Τσούτσουρα).

115
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από σηµαντικό φυσικό και
ανθρωπογενές

περιβάλλον

στα

ορεινά

αλλά

και

έντονες

αλλοιώσεις στα παράλια (Λέντας – Τσούτσουρας) ως αποτέλεσµα
της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα υπάρχει ιδιαίτερα
µεγάλη πληθυσµιακή συρρίκνωση γεγονός που την καθιστά από
τις περιοχές µε τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση και
αποδυνάµωση.
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν εστιάζονται :
9

Στον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Στην προώθηση του τουρισµού της ενδοχώρας.

9

Στην ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Στη θεσµοθέτηση προδιαγραφών για τα αγροτουριστικά
καταλύµατα.

ΕΡΓΑ

9

Στην προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Στην διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.

Παρά ταύτα δεν υπάρχουν µεγάλα περιθώρια παρέµβασης και τα
έργα περιορίζονται στην ανάδειξη ανθρωπογενών και φυσικών
πόρων και σε έργα ειδικής τουριστικής υποδοµής (παρατηρητήρια
άγριας φύσης, πίστα αναρρίχησης στον Κόφινα) και ακόµη
ανάδειξη ιστορικών χώρων και µνηµείων αλλά και θεσµικές
ρυθµίσεις µέσα από την εκπόνηση ειδικών µελετών (ΖΟΕ και
διαχειριστικά σχέδια).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή κρίνεται κατάλληλη να αναπτύξει οικοτουρισµό (όρος
Κόφινα) καθώς και ορεινό τουρισµό (Αστερούσια) και τουρισµό
περιπέτειας (αναρριχητικές πίστες Κόφινα). Η περιβαλλοντική
παρατήρηση,

µελέτη

και

εκπαίδευση

µπορούν

να

βρουν

πρόσφορο έδαφος.
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15η : Περιοχή Χερσονήσου-Μαλίων (περιλαµβάνει τη ζώνη από Γούβες έως Σίσι).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενότητα αυτή διακρίνεται για τη µεγάλη συγκέντρωση µαζικού
τουρισµού και την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας όλου του
παραλιακού µετώπου. Ταυτόχρονα, έχει οργανική σχέση µε την
ενδοχώρα (Αβδού - Γωνιές) και το Οροπέδιο του Λασιθίου,
περιοχές µε σπουδαίο φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα.
Είναι πράγµατι µια περιοχή µε έντονα προβλήµατα που αναζητά
άµεσα «ποσοτικό περιορισµό-ποιοτική αναβάθµιση-αποκατάσταση
βλαβών».

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί τη φέρουσα
ικανότητα.

ΕΡΓΑ

9

Έλεγχο ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών.

9

Ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Ενθάρρυνση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής.

9

Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων.

9

∆ικτύωση – Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσουν, κατά βάση, έργα
διατήρησης και προστασίας περιβάλλοντος (στην ενδοχώρα) και
ειδικές τουριστικές υποδοµές (γήπεδο γκολφ, συνεδραικό κέντρο),
αφού οι βασικές υποδοµές εµφανίζουν ελάχιστες ελλείψεις, αλλά
και δράσεις κατάρτισης-ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι κατάλληλη και έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης
αθλητικού, θαλάσσιου και συνεδριακού τουρισµού.
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16η : Περιοχή Οροπεδίου Λασιθίου (εκτείνεται από τη Λαγκάδα έως το Οροπέδιο
Λασιθίου και το Λιµνάκαρο).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην ενότητα αυτή είναι εµφανής η απουσία έργων βασικών
υποδοµών και η αναγκαιότητα έργων που θα αναδείξουν και θα
αξιοποιήσουν την ενδοχώρα. Βασικός στόχος είναι η διάχυση του
τουρισµού στην ενδοχώρα και η εξεύρεση διεξόδου και απάντησης
στο πρόβληµα της υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών στο θαλάσσιο
µέτωπο.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Προώθηση τουρισµού ενδοχώρας.

9

Ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Ενθάρρυνση εγκατάστασης ειδικών τουριστικών υποδοµών.

9

Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

∆ικτύωση – Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων

9

∆ιαφύλαξη τοπικής ταυτότητας.

Ειδικότερα, είναι αναγκαία: η βελτίωση της βατότητας προς το
Οροπέδιο Λασιθίου, η ανάδειξη φαραγγιών (Ρόζας) και σπηλαίων
(Αγ.

Φωτεινή),

της

παλαιοχριστιανικών

Μονής
εκκλησιών,

Γουβερνιώτισσας
η

δηµιουργία

και

των

κέντρου

ανεµοπτερισµού στο Αβδού, το µουσείο εκκλησιαστικών κειµηλίων
στο Οροπέδιο Λασιθίου, η αποκατάσταση των ανεµόµυλων, η
δηµιουργία ποδηλατοδρόµου στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι πίστες
αναρρίχισης στο Λιµνάκαρο, το ορειβατικό καταφύγιο του Λαζάρου,
η ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων (∆ικταία κ.α) και
τέλος, η εκπόνηση Ζ.Ο.Ε. στο Λιµνάκαρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µπορεί να αναπτύξει σε υψηλή κλίµακα αγροτουρισµό
(περιοχή Λαγκάδας), οικοτουρισµό (Οροπέδιο Λασιθίου) αθλητικό
και τουρισµό περιπέτειας (Αβδού, Λιµνάκαρο) και ορεινό –
φυσιολατρικό τουρισµό (ορεινός όγκος ∆ίκτη).
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17η: Περιοχή Μεραµβέλλου (περιλαµβάνει την πόλη του Αγίου Νικολάου, την
Ελούντα, το οροπέδιο του Καθαρού και τους ορεινούς οικισµούς του δήµου
Νεάπολης και Αγίου Νικολάου).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είναι η κατεξοχήν τουριστική ζώνη της Κρήτης µε τις περισσότερες
τουριστικές µονάδες και τον υψηλής στάθµης τουρισµό. Η
τουριστική ανάπτυξη δηµιούργησε προβλήµατα και ασφυκτικά
φαινόµενα σε ζώνες όπως ο Άγιος Νικόλαος και η Ελούντα.
Παράλληλα

παρέµεινε

αναξιοποίητη

η

ενδοχώρα

(Πάνω

Μεραµβέλλο Οροπέδιο Καθαρού, Κριτσά) αφού η διασύνδεση και η
συσχέτισή της µε την τουριστική κίνηση στα παράλια κινήθηκε σε
χαµηλά επίπεδα.
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Την εξυγίανση των περιοχών που έχουν υπερβεί τη
φέρουσα ικανότητα.

9

Τον έλεγχο ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών.

9

Την στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Την

ενθάρρυνση

εγκατάστασης

ειδικών

τουριστικών

υποδοµών.

ΕΡΓΑ

9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών µονάδων

9

Τη δικτύωση – Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων.

Πρωτίστως η περιοχή έχει ανάγκη ποιοτικής διαφοροποίησης του
τουριστικού προϊόντος µε τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ (περιοχή
Βαθύ),

συνεδριακού

κέντρου

(Ελούντα),

κέντρων

θαλασσοθεραπείας (Ελούντα, Άγιο Νικόλαο) και βελτίωσης της
πρόσβασης (Β.Ο.Α.Κ., Άγιος Νικόλαος– Ελούντα, Νεάπολη –
Οροπέδιο).

∆ευτερευόντως

είναι

αναγκαία

η

ανάπτυξη

της

ενδοχώρας µε έργα ανάδειξης και διατήρησης του περιβάλλοντος
(φυσικού και πολιτισµικού) και η δηµιουργία ήπιων υποδοµών
(πίστα αναρρίχησης Κριτσά, κατασκηνωτικό κέντρο στο
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Καθαρό) ώστε να επιτευχθεί η διάχυση του τουρισµού των
παραλίων προς το εσωτερικό τµήµα.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µπορεί να αναπτύξει µε ιδιαίτερη επιτυχία συνεδριακό,
θαλάσσιο και τουρισµό υγείας (Ελούντα – Άγιος Νικόλαος),
αγροτουρισµό

(οικισµοί

Πάνω

Μεραµβέλλου),

οικοτουρισµό

(Οροπέδιο Καθαρού) και ορεινό – φυσιολατρικό σε όλο τον ορεινό
χώρο της περιοχής.
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18η : Περιοχή Βιάννου (περιλαµβάνει όλη την πρώην Επαρχία Βιάννου και
εκτείνεται από το Σελάκανο έως τα νοτιοδυτικά παράλια του Νοµού Ηρακλείου).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από τις πλέον αποµακρυσµένες περιοχές µε σηµαντικές δυσκολίες
πρόσβασης αλλά και µοναδικά φυσικά τοπία ενδείκνυται για την
ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού (φυσιολατρικός τουρισµός,
αγροτουρισµός). Η περιοχή αποτελεί έναν από τους τελευταίους
δασικούς πνεύµονες στο νησί και προσφέρεται για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων βουνού. Η βασική υστέρηση αφορά την οδική
πρόσβαση (κάθετος άξονας Ηράκλειο – Βιάννος) και τη δηµιουργία
ειδικών τουριστικών υποδοµών (κατασκηνωτικό κέντρο Οµαλού,
πίστα αναρρίχησης Σύµης, ∆ασικό χωριό στο Σελάκανο) αλλά και
µέτρα ελέγχου της δόµησης και των χρήσεων γης.

ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Στήριξη και προώθηση του ενδοχώρας.

9

Ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές NATURA.

9

Προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Ενθάρρυνση εγκατάστασης ειδικών τουριστικών υποδοµών.

9

Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

∆ιαφύλαξη τοπικής ταυτότητας.

Τα έργα που απαιτούνται αφορούν κατά κύριο λόγο βασικές
υποδοµές (∆ρόµος Βιάννος - Ηράκλειο) και βελτιώσεις πρόαβσης
(Αµιρά – Οµαλός) και έργα ειδικών τουριστικών υποδοµών
(κατασκηνωτικά

κέντρα

Οµαλού

και

Σελάκανου

και

πίστες

αναριχητικές).
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή µπορεί καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου να αναπτύξει
αγροτουρισµό (ορεινοί οικισµοί), οικοτουρισµό (Σελάκανο), ορεινό
τουρισµό (Οµαλός Βιάννου), φυσιολατρικό τουρισµό αναψυχής
καθώς και τουρισµό άθλησης και περιπέτειας (Σύµη Βιάννου).
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19η: Περιοχή Ιεράπετρας (εκτείνεται από την πόλη της Ιεράπετρας έως το όρος
Θρυπτή και µέχρι το Μακρύ Γιαλό και το νησί Χρυσή).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει το ηµιαστικό κέντρο της Ιεράπετρας,
το οποίο υποστηρίζει ολόκληρη την περιοχή από πλευράς
υποδοµών και υπηρεσιών και όλα τα νότια παράλια του Νοµού
Λασιθίου,

τα

οποία

παρουσιάζουν

αξιόλογη

τουριστική

δραστηριότητας (Φέρµα, Αγία Φωτιά, Κουστουράς, Μακρύ Γιαλός).
Στη περιοχή καταγράφονται αντιφατικές εικόνες, από τη µια η
υποβάθµιση του τοπίου λόγω των θερµοκηπίων και από την άλλη
η µοναδικότητα του τοπίου της νήσου Χρυσής (Γαϊδουροινήσι)
αλλά και οι καταπληκτικές παραλίες της νότιας ακτογραµµής.
ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής αφορούν :
9

Τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης.

9

Τον έλεγχο της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.

9

Την στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Την προώθηση του αστικού τουρισµού.

9

Την προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Την

ενθάρρυνση

εγκατάστασης

ειδικής

τουριστικής

υποδοµής.
9

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Τον εκσυγχρονισµό των ξενοδοχειακών µονάδων.

9

Την διαφύλαξη της τοπικής ταυτότητας.
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ΕΡΓΑ

Τα έργα που κρίνονται αναγκαία αφορούν το Ν.Ο.Α.Κ., το γήπεδο
γκολφ στο ∆ήµο Μακρυ Γιαλού (θέση Απηγανιά), της εγκατάστασης
προπονητικού τουρισµού στην Ιεράπετρα, παρατηρητήρίου της
φύσης και ορειβατικά καταφύγια, αλλά και χωροταξικές ρυθµίσεις
και δίκτυα σήµανσης και προβολής.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή συνδυαστικά µπορεί να αναπτύξει µε ιδιαίτερη µάλιστα
επιτυχία αγροτουρισµό (Ανατολή) και οικοτουρισµό (Θρυπτή),
τουρισµό

περιήγησης

φυσιολατρικό

στα

–

αναψυχής

ορεινά

της

σε

παράλια,

περιοχής

και

ορεινό

–

τουρισµό

παραχείµασης (Ιεράπετρα) καθώς και αθλητικό τουρισµό (Golf
Κουτσουρά)
20η : Περιοχή Σητείας (περιλαµβάνει την πόλη της Σητείας και ολόκληρο το
βορειανατολικό άκρο της Κρήτης).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιοχή δεν είναι αναπτυγµένη τουριστικά αλλά τα
επόµενα χρόνια προβλέπεται ραγδαία εξέλιξη λόγω της
µεγάλης επένδυσης που σχεδιάζεται σε έκταση της Μονής
Τοπλού, γεγονός που είναι συνάρτηση (εκτός των άλλων)
της πλήρους λειτουργίας του αεροδροµίου της Σητείας, το
οποίο απέχει ελάχιστα από την περιοχή.
Κατά τα υπόλοιπα είναι αποκοµµένη από την υπόλοιπη
Κρήτη,

εµφανίζει

σπουδαία

ιστορικά

και

πολιτιστικά

στοιχεία (αρχαιότητες Ζάκρου, Μονή Τοπλού, Ενετικά
µνηµεία) και διακρίνεται για το µοναδικό φυσικό περιβάλλον
(Φοινικόδασος Βάι, Φαράγγια, Σπήλαια, Οικοτόπους).
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ΜΕΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα µέτρα πολιτικής εστιάζονται :
9

Στη στήριξη του εσωτερικού τουρισµού.

9

Στην ενθάρρυνση του οικοτουρισµού σε περιοχές
NATURA.

9

Στην προώθηση του αστικού τουρισµού.

9

Στην προώθηση της Κρητικής Κουζίνας.

9

Στην ενθάρρυνση εγκατάστασης ειδικών τουριστικών
υποδοµών.

9

Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

9

Στην

επίλυση

του

ενεργειακού

και

των

αεροµεταφορών.
9

Στη

∆ικτύωση

–

Συνεργασία

των

τουριστικών

επιχειρήσεων
9

Στη διαφύλαξη τοπικής ταυτότητας.
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ΕΡΓΑ

Τα έργα που απαιτούνται κατά κύριο λόγο αφορούν βασικές
και ειδικές τουριστικές υποδοµές και έργα διατήρησης και
ανάδειξης του περιβάλλοντος και των µνηµείων.
Ειδικότερα είναι σκόπιµη : η βελτίωση των οδικών δικτύων
Σητείας – Παλαίκαστρου – Βάι και Μακρύ Γιαλού – Γούδουρα
– Ζήρου, η κατασκευή βιολογικού στο Παλαίκαστρο, η
δηµιουργία γηπέδου γκόλφ σε έκταση της Μονής Τοπλού, η
ανάπλαση

αξιόλογων

οικισµών,

η

δηµιουργία

σπηλαιολογικού πάρκου, η θεσµοθέτηση διαχειριστικών
σχεδίων, ΖΟΕ και Π.Ο.Σ σε Ζάκρο – Σίτανο – Καρύδι, αλλά
και ΠΟΑΠ∆ σε Παλαίκαστρο και Ζάκρο.
Επίσης, η περιοχή έχει ανάγκη από την εκπόνηση
ολοκληρωµένου προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης µε
δεδοµένο ότι βρίσκεται σε αρχικό (αναπτυξιακό) στάδιο.
Με τα παραπάνω έργα επιδιώκεται η αυτόνοµη ουσιαστικά
τουριστική ανάπτυξη αφού δεν υπάρχει κοντά µεγάλο
τουριστικό κέντρο και η διαχείριση του µεγάλου όγκου των
επισκεπτών στο Φοινικόδασος Βάι, το οποίο έχει υπερβεί
την Φέρουσα Ικανότητα του.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, αξιοποίηση τοπικών πόρων και τόνωση του
τοπικού εισοδήµατος, το οποίο στην ενδοχώρα στηρίζεται
αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή.
ΠΡΟΤΑΣΗ

Η περιοχή είναι σε θέση να αναπτύξει µε ιδιαίτερη µάλιστα
επιτυχία τουρισµό παραχείµασης (Σητεία) πολιτιστικό και
θρησκευτικό
αγροτουρισµό,

τουρισµό

(Μονή

Τοπλού,

Ετιά,

Βόϊλα)

σπηλαιολογικό

(Καρύδι,

Σίτανος)

και

φυσιολατρικό τουρισµό, αθλητικό τουρισµό και τουρισµό
αναψυχής µε διάχυση στους οικισµούς της περιοχής.
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3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ο Κεντρικός στόχος του προγράµµατος που αφορά «Τον επαναπροσδιορισµό του
πλαισίου και των όρων της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης, µε βάση την
ιδιαίτερη φυσιογνωµία της και µε γνώµονα τον απόλυτο σεβασµό στις αρχές της
ισόρροπης και βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης», αναµένεται να προκύψει µέσα
από την υλοποίηση των συγκεκριµένων έργων και ενεργειών, οι οποίες
αντιστοιχούν ταυτόχρονα στους άξονες δράσης αλλά και στα µέτρα πολιτικής που
αναλύθηκαν παραπάνω (Σελ. 47).Ειδικότερα οι άξονες κατηγορίες δράσης είναι :

1 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
2 : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
3 : ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ–ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4 : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΑΫΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ)
5 : ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6 : ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
7 : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Η εν λόγω κατηγορία παρεµβάσεων περιλαµβάνει έργα (µεγάλης κλίµακας
κυρίως) τα οποία αναµένεται να επιλύσουν σηµαντικά προβλήµατα, τόσο σε
αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, όσο και σε άλλες οι οποίες για να αναπτύξουν
τον τοµέα του τουρισµού έχουν ανάγκη από βασικά έργα υποδοµών και
σχετίζονται µε µέτρα που αφορούν την εξυγίανση περιοχών που έχουν υπερβεί
τη Φ.Ι.Τ.Α., τη στήριξη του εσωτερικού και του αστικού τουρισµού, καθώς και του
οικοτουρισµού, αλλά και την οριστική επίλυση του θέµατος των αεροµεταφορών
και της ενέργειας. Πρόκειται για δηµόσιες επενδύσεις οι οποίες αφενός
εξυπηρετούν την ανάπτυξη του τουρισµού και αφετέρου, βελτιώνουν τις συνθήκες
ζωής του τοπικού πληθυσµού.
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Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται:
Ö

Έργα οδοποιίας τόσο σε οδικούς άξονες του εθνικού δικτύου (ΒΟΑΚ,
ΝΟΑΚ, κάθετοι άξονες), όσο και σε τµήµατα των επαρχιακών οδικών
δικτύων προκειµένου να βελτιωθεί η προσπελασιµότητα και η ασφάλεια
των επισκεπτών κατά τις µετακινήσεις τους. Επιπλέον παρεµβάσεις
προβλέπονται στο οδικό δίκτυο του ορεινού χώρου ώστε να βελτιωθεί η
βατότητα και να επέλθει διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την
ενδοχώρα.

Ö

Έργα Σήµανσης για την διευκόλυνση του επισκέπτη εντός και εκτός οδικού
δικτύου.
Η έλλειψη πινακίδων και γενικά πληροφόρησης είναι ένα τεράστιο
πρόβληµα που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση. Έτσι προωθείται ένα «χωρικό
σύστηµα επιτόπιας σήµανσης και προβολής», δηλαδή ένα τοπικό –
περιφερειακό δίκτυο σήµανσης, που πέραν των πινακίδων σήµανσης, θα
εµπλουτιστεί µε επιπλέον χρήσιµες πληροφορίες.
Μελλοντικά, η πληροφόρηση θα πρέπει να γίνεται µε τη χρήση υψηλής
τεχνολογίας που θα στηρίζεται στην ιδέα του «έξυπνου» δρόµου: µε τη
χρήση πληροφοριακών συστηµάτων θα είναι δυνατή η παρακολούθηση
της διαδροµής, ενώ θα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να επικοινωνεί µε
ένα κέντρο για επαρκέστερη πληροφόρηση.
Πιο ρεαλιστική προς το παρόν είναι η εφαρµογή των παραδοσιακών
τεχνικών που βασίζονται στις σηµάνσεις και σε άλλα παρεµφερή µέσα
πληροφόρησης. Έτσι προτείνεται η σήµανση του πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος οδικού δικτύου µε πινακίδες που εκτός των συνήθων
στοιχείων όπως χιλιοµετρικές αποστάσεις, χρονοαποστάσεις µέσης
οδήγησης,

κατευθυντήριες

οδηγίες,

χάρτες

κ.λπ.,

θα

πρέπει

να

περιλαµβάνουν πρόσθετες πληροφορίες για τις δυνατότητες περιήγησης
στην συγκεκριµένη χωρική ενότητα (µονοπάτια, διαδροµές, µνηµεία,
αξιοθέατα, κέντρα εστίασης κ.λπ.). Τέλος, η τοποθέτηση infodesk σε
επιλεγµένα κοµβικά σηµεία αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στην
παροχή περισσότερο εξειδικευµένων πληροφοριών στους επισκέπτες.
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Ö

Υποδοµές Περιβάλλοντος : Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους
κύριους συντελεστές της τουριστικής ανάπτυξης. Η ποιότητα του αποτελεί
για πολλούς περιηγητές καθοριστικό κριτήριο στην επιλογή τους για έναν
τουριστικό προορισµό. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση της οικολογικής
ισορροπίας,

της

προστασίας

και

ανάδειξής

του

περιβάλλοντος

αναδεικνύονται σε ζήτηµα µείζονος σηµασίας που δεν πρέπει να αγνοείται
από κανενός είδους σχεδιασµό και µοντέλο ανάπτυξης. Η σπουδαιότητα
λοιπόν του περιβάλλοντος υπογραµµίζει τη σκοπιµότητα λήψης µέτρων
και υλοποίησης ή ολοκλήρωσης ηµιτελών έργων όπως, η δηµιουργία
εγκαταστάσεων

επεξεργασίας

υγρών

αποβλήτων

και

ΧΥΤΑ

µε

προτεραιότητα στις περιοχές που εµφανίζουν µεγάλη συγκέντρωση
επισκεπτών (αστικά κέντρα, παραλιακές περιοχές) και τουριστικών
δραστηριοτήτων.
Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η ενιαία διαχείριση απορριµµάτων
µέσω του διαδηµοτικού φορέα Ε.Σ.∆.Α.Κ. (Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων Κρήτης) και περιλαµβάνει τη συντήρηση των υφιστάµενων
περιφερειακών ΧΥΤΑ µέχρι να δηµιουργηθεί στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας
του Νοµού Ηρακλείου ένας κεντρικός που θα εξυπηρετήσει τους Νοµούς
Ηρακλείου, Ρεθύµνου και το µεγαλύτερο µέρος του Νοµού Λασιθίου.
Σε ότι αφορά το πρόβληµα της διάθεσης των λυµάτων οφείλουµε να
επισηµάνουµε την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις περιοχές των
βορείων παραλίων και συγκεκριµένα την περιοχή από Κολυµπάρι έως
Πλατανιά και των παραλίων της Γεωργιούπολης του Νοµού Χανίων, τα
ανατολικά παράλια του Νοµού Ρεθύµνου, της Αγίαε Πελαγίας, της
Αµµουδάρας και τα παράλια των Γουβών του Νοµού Ηρακλείου αλλά και
ορισµένων περιοχών του νότου όπως Παλαιόχωρα, Πλακιά και Αγία
Γαλήνη.
Ö

Έργα βελτίωσης / επέκτασης αεροδροµίων και λιµανιών: τα αεροδρόµια
της Κρήτης και ειδικότερα αυτό του Ηρακλείου, που αποτελούν βασικό
κόµβο µεταφοράς πλήθους επισκεπτών, έχουν ανάγκη από βελτιωτικές
παρεµβάσεις καθώς κατά τις περιόδους αιχµής, οπότε οι αφίξεις και
αναχωρήσεις

πτήσεων

Charters

είναι

συνεχείς,

καταγράφονται

προβλήµατα συνωστισµού και δυσκολίας εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Κατά συνέπεια προωθείται η ολοκλήρωση των έργων επέκτασης και
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εξοπλισµού των υπαρχόντων αερολιµένων ώστε να εξασφαλιστεί η
ικανοποιητική

εξυπηρέτηση

της

συνεχώς

αυξανόµενης

τουριστικής

κίνησης.
Υπάρχει βέβαια και το θέµα ίδρυσης αεροδροµίου µε αυτοχρηµατοδότηση
στην περιοχή της Ιεράπετρας το οποίο όµως δεν βρίσκεται σε καλό δρόµο.
Σε περίπτωση που η επένδυση για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί
είναι απαραίτητη η ταχεία οδική σύνδεση µε το αεροδρόµιο της Σητείας και
η αξιοποίηση της έκτασης που προορίζεται για το σκοπό αυτό, να γίνει
πάλι για τουριστικό σκοπό, π.χ. δηµιουργία γηπέδου γκολφ.
Τέλος σε πολλές περιοχές της ενδοχώρας είναι αναγκαία η δηµιουργία
ελικοδροµίων

(Παλαιόχωρα,

Οµαλός,

Βιάννος,

Οροπέδιο

Λασιθίου),

υποδοµή χαµηλού κόστους αλλά σπουδαίας σηµασίας διότι αφενός
συµβάλλει στη µείωση του χρόνου µετακίνησης επισκεπτών και αφετέρου
στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας τους σε περίπτωση έκτακτων
αναγκών. Η περίπτωση µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων που διαθέτουν
ελικοδρόµια (Ελούντα) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα.
Όσον αφορά στις λιµενικές εγκαταστάσεις, προτείνεται η υλοποίηση
έργων για την ολοκλήρωση των υποδοµών και την αναβάθµιση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες µε κύριο
βάρος στα έργα ολοκλήρωσης των βασικών λιµένων Ηρακλείου, Σούδας,
Καστελλίου, Αγίου Νικολάου και Σητείας.
Επιπλέον, ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός της διοργάνωσης των
Ολυµπιακών Αγώνων κατά τους οποίους αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά
η τουριστική κίνηση. ∆εδοµένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί µία από τις έξι
ολυµπιακές πόλεις και προβλέπεται να αποτελέσει ενδιάµεσο σταθµό για
το άθληµα της ιστιοπλοΐας, πρέπει να βελτιώσει και να διαµορφώσει τις
ανάλογες υποδοµές.
Ö

Υποδοµές υγείας :
Η αναβάθµιση και κάλυψη των αναγκών υγείας όχι µόνο για τον τοπικό
πληθυσµό αλλά και τους επισκέπτες αποτελεί βασική ανάγκη, πρώτιστο
µέληµα και

αρµοδιότητα της Κεντρικής ∆ιοίκησης και ειδικότερα του

Υπουργείου Υγείας.
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Σηµειώνεται ότι υπάρχει αποκεντρωµένη υπηρεσία, ΠΕΣΥ, το οποίο
µπορεί και πρέπει να διερευνά, να διαγνώσει και να παρέµβει στις
περιπτώσεις

που

παρατηρούνται

ελλείψεις

και

προβλήµατα

των

συνθηκών περίθαλψης (έλλειψη φαρµακείων, έλλειψη στην πρωτοβάθµια
περίθαλψη, καθυστέρηση στη µετακίνηση ασθενών), γεγονότα που
συµβάλλουν εκτός των άλλων στην υποβάθµιση των συνθηκών ασφάλειας
της υγείας των επισκεπτών και κατ’ επέκταση του ίδιου του τουριστικού
προϊόντος.
Οι τουριστικές περιοχές καλύπτονται ως ένα βαθµό από ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα τα οποία ικανοποιούν τις ως άνω ανάγκες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Περιλαµβάνει δύο κατηγορίες έργων : α) τις Αµιγείς Τουριστικές Υποδοµές και β)
τις Ειδικές Τουριστικές Υποδοµές, που σχετίζονται µε τα µέτρα στήριξης και
προώθησης του τουρισµού στην ενδοχώρα, την ανάπτυξη του θεµατικού
τουρισµού (οικοτουρισµός, αστικός τουρισµός) και τη συντονισµένη προβολή της
Κρήτης. Ειδικότερα :

Α. Αµιγείς Τουριστικές Υποδοµές
Η επιτυχία της προσπάθειας για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της
περιφέρειας συναρτάται άµεσα µε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού
προϊόντος.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα του τουρισµού αποτελεί πλέον
άµεση προτεραιότητα καθώς ο δυνητικός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει

µεταξύ

πολλών

τουριστικών

προορισµών.

Βασικό

στοιχείο

ανταγωνιστικότητας αποτελούν οι συνθήκες που επικρατούν στις τουριστικές
υποδοµές διαµονής και αναψυχής. Οι ανάγκες της αγοράς σήµερα επιβάλλουν
τον επαναπροσδιορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τουριστικής
προσφοράς και δη των καταλυµάτων, καθώς η ζήτηση

στρέφεται πλέον σε

µονάδες υψηλών προδιαγραφών. ∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι η ποιότητα είναι
µονόδροµος για την ανάπτυξη του τουρισµού και την εξασφάλιση της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια
περιοχές µε χαµηλού επιπέδου τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
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καθίστανται σταδιακά µη ανταγωνιστικές και ουσιαστικά τίθενται εκτός της
τουριστικής αγοράς.
Προκειµένου να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήµατα και σε συνάρτηση µε
την επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους της εθνικής και περιφερειακής
τουριστικής πολιτικής που αφορά στην παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικού
προϊόντος θα πρέπει να συνεχισθεί:
1. Ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων ξενοδοχειακών µονάδων.
Για τις περιοχές που ισχύει καθεστώς ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης
είναι σκόπιµη η ενθάρρυνση της βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών και
των τουριστικών υποδοµών. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι αναγκαία η
ποιοτική αναβάθµιση των καταλυµάτων µε τον εκσυγχρονισµό των
εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση του εξοπλισµού, την εισαγωγή και
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κ.α.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προκειµένου να επιτύχουν το στόχο της
αναβάθµισης έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν µέσα από προγράµµατα
και πρωτοβουλίες της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.
2. Η δηµιουργία ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων υψηλών προδιαγραφών.
Είναι προφανές ότι η αγορά κλινών πολυτελείας και πρώτης κατηγορίας
διαφέρει από αυτήν των υπόλοιπων κατηγοριών και δεν πρέπει να συνδεθεί
µε το τυχόν πλεόνασµα ή έλλειµµα στη συνολική προσφορά κλινών στην
Κρήτη

αλλά

να

εξετάζεται

κατά

κατηγορία.

Παράλληλα,

κανένας

επιχειρηµατίας δεν επενδύει τόσα πολλά χρήµατα αν δεν διαβλέψει θετική
εξέλιξη και επιπλέον, είναι βέβαιο ότι η ζήτηση δεν ενεργοποιείται αν δεν
προηγηθεί η προσφορά.
Σύµφωνα µε τη Μελέτη του ΣΕΤΕ «Ελληνικός Τουρισµός 2010 : Στρατηγική
και Στόχοι» (2002), προβλέπεται ότι το 2010 η χώρα µας θα υποδεχθεί 17,5
εκατ. τουρίστες (12,7 εκ. σήµερα). Η ίδια µελέτη αναφέρει ότι ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Τουρισµού προβλέπει ετήσιο αριθµό ανάπτυξης 2 %, που
σηµαίνει ότι για το 2010 προσδοκούµε από 15,2 έως 19,7 εκατ. αφίξεις. Τον
ίδιο περίπου αριθµό (17,5 εκατ.) επισκεπτών προβλέπει και το ΙΤΕΠ στη
µελέτη του «Οι Ολυµπιακοί Αγώνες 2004 και οι επιπτώσεις τους στον
Ελληνικό Τουρισµό» (1999), ενώ το ΙΟΒΕ εκτιµά ότι στο 2010 αντιστοιχούν
περισσότερες από εικοσιένα εκατοµµύρια αφίξεις. ∆εδοµένου ότι η Κρήτη
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από το 1990 έως το 2000 αύξησε το ποσοστό της σε κλίνες σε εθνικό
επίπεδο από 17,9% σε 19,7% και ότι κατέχει περίπου το 6% στις αφίξεις
προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι στην Κρήτη υπάρχει η ανάγκη
δηµιουργίας επιπλέον µονάδων που θα καλύψουν τις ανάγκες 3.500
χιλιάδων κλινών για το 2006 (Στόχος του ΠΕΠ Κρήτης) και 10.000 κλινών για
το 2010.
Κατά

συνέπεια

η

δηµιουργία

ξενοδοχειακών

µονάδων

υψηλών

προδιαγραφών είναι µονόδροµος µε µόνη τη διαφορά ότι θα πρέπει να
εξετάζεται προσεκτικά η χωροθέτηση τους, έχοντας ως προτεραιότητα
εκείνες τις περιοχές που διαθέτουν εύκολη πρόσβαση, βρίσκονται κοντά σε
πύλες εισόδου και εµφανίζουν χαµηλή τουριστική συγκέντρωση. Οι
περιοχές αυτές για µεν τα βόρεια παράλια εντοπίζονται στα δύο άκρα και
συγκεκριµένα στην περιοχή της Μονής Τοπλού και δυτικά της πόλης της
Σητείας και στην περιοχή του κόλπου της Κισσάµου στο Νοµό Χανίων για
δε το νότο οι περιοχές είναι περισσότερες µε σηµαντικότερες την ευρύτερη
περιοχή της Παλαιόχωρας του Νοµού Χανίων και στα νότια παράλια του
Νοµού Ηρακλείου.
Σε όλες τις περιπτώσεις η δηµιουργία µονάδων πολυτελείας και Α’
Κατηγορίας θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη όπως και ο σεβασµός και η
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων για την τήρηση
των οποίων θα πρέπει να ληφθούν από την πολιτεία όλα τα αναγκαία
µέτρα.

Β. Ειδικές Τουριστικές Υποδοµές
Ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβληµα του τουρισµού είναι η έντονη εποχικότητα. Η
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί κατεξοχήν ζητούµενο της εθνικής
και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής και δύναται να επιτευχθεί µέσα από τη
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και συγκεκριµένα, µέσα από την
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (π.χ. περιβάλλον, πολιτιστικοί πόροι)
της Κρήτης και την ένταξή τους στο τουριστικό προϊόν. Με άλλα λόγια η επίλυση
του προβλήµατος της εποχικότητας µπορεί να αντιµετωπιστεί κυρίως µέσω της
ανάπτυξης συµπλεγµάτων δραστηριοτήτων θεµατικού και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού που θα εναρµονίζονται µε τη δυναµική, τα πλεονεκτήµατα και τη
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φέρουσα ικανότητα ορισµένων ζωνών – µικροπεριοχών και θα απευθύνονται σε
οµάδες τουριστών µε ειδικά κίνητρα και συνήθως ποιοτικά κοινωνικοοικονοµικά
χαρακτηριστικά.
Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει ποικιλόµορφο γεωφυσικό ανάγλυφο (ορεινοί
όγκοι, παραλιακές ζώνες κ.λπ.) και σε συνδυασµό µε τον πλούτο σε φυσικούς και
πολιτιστικούς πόρους έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει την τουριστική της
προσφορά και να αναβαθµίσει την γενική της τουριστική εικόνα µε το να
προσανατολιστεί στην προώθηση και ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού όπως
θαλάσσιος τουρισµός, ορεινός τουρισµός, φυσιολατρικός τουρισµός, πολιτιστικός
τουρισµός, αθλητικός τουρισµός κ.λπ. Ο προσδιορισµός της µορφής τουρισµού
που µπορεί να αναπτύξει κάθε περιοχή αν και εκ πρώτης όψεως κρίνεται
εύκολος, εντούτοις θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα ειδικής µελέτης για να
περιοριστεί όσο δυνατόν περισσότερο το σφάλµα.
Με την ανάπτυξη του εναλλακτικού ή θεµατικού τουρισµού το πλεονέκτηµα που
προκύπτει δεν είναι µόνο η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µε την
ανάλογη αξιοποίηση επενδεδυµένων κεφαλαίων και εργατικού δυναµικού αλλά
αντίθετα, καταγράφονται επιπλέον οφέλη όπως, ο εµπλουτισµός της τουριστικής
προσφοράς µε συνακόλουθες θετικές συνέπειες σε κοινωνικό – περιβαλλοντικό
και οικονοµικό επίπεδο και η ανάκτηση της πρωτοτυπίας του τουριστικού
προϊόντος.
Αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισµού είναι
αφενός η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, άρτιας
γενικής υποδοµής και αφετέρου, η δηµιουργία των απαιτούµενων ειδικών
τουριστικών υποδοµών. Ορισµένες από τις θεµατικές µορφές τουρισµού όπως ο
ορεινός, πολιτιστικός και οικολογικός τουρισµός εξ ορισµού απαιτούν δηµόσιες
επενδύσεις για την εξασφάλιση των αναγκαίων υποδοµών, ενώ άλλες όπως ο
συνεδριακός, ο αθλητικός τουρισµός, ο τουρισµός υγείας κ.λπ., αναπτύσσονται
µε

επιχειρηµατικά

κεφάλαια

(γκολφ,

συνεδριακά

κέντρα,

κέντρα

θαλασσοπεραπείας).
Η σηµερινή εικόνα των ειδικών τουριστικών υποδοµών στην Κρήτη (πορεία –
εξελίξεις –προβλέψεις) αφορούν :
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9

Λιµένες Σκαφών : εντάχθηκε στον Α. Ν. 2601/98, αλλά παραµένει ηµιτελής
µαρίνα στην περιοχή Γουβών του Νοµού Ηρακλείου.

9

Συνεδριακά Κέντρα : την τελευταία πενταετία ιδρύθηκαν και λειτουργούν µε
συγχρηµατοδότηση επτά (7) από τα δεκαέξι (16) συνεδριακά κέντρα της
Κρήτης, στο πλαίσιο αναβάθµισης και συµπλήρωσης υφιστάµενων
ξενοδοχειακών µονάδων.

9

Γήπεδα Γκολφ : ολοκληρώθηκε και λειτουργεί µε χρηµατοδότηση µέσω του
Α.Ν. 2601/98 στην περιοχή Χερσονήσου Νοµού Ηρακλείου.

9

Κέντρα Θαλασσοθεραπείας : έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τρία (3) µέσω
του Α.Ν. 2601/98.

9

Κέντρα Τουρισµού Υγείας : ιδρύθηκε και λειτουργεί στην περιοχή της
πόλης του Ηρακλείου µε ιδιωτικά κεφάλαια Κέντρο Αιµοκάθαρσης.

9

Χιονοδροµικά Κέντρα : δεν λειτουργεί κανένα.

9

Κέντρα Προπονητικού – Αθλητικού Τουρισµού : ιδρύθηκε και λειτουργεί
στην περιοχή των Γουβών, µε ιδιωτικά κεφάλαια.

Σε ότι αφορά το ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006, δεν προβλέπεται ενίσχυση ειδικών
τουριστικών υποδοµών και παραπέµπει προς τούτο στα κίνητρα του εκάστοτε
εθνικού αναπτυξιακού νόµου.
Τόσο οι δηµόσιες, όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις για ειδικές τουριστικές
υποδοµές αναµένεται να δώσουν αναπτυξιακή διέξοδο στην ενδοχώρα και σε µη
ανεπτυγµένες τουριστικές περιοχές και συγχρόνως να εµπλουτίσουν την
προσφορά ανεπτυγµένων τουριστικά ζωνών µε υποδοµές για ειδικές κατηγορίες
επισκεπτών.
Ειδικότερα, στην εν λόγω κατηγορία έργων περιλαµβάνονται παρεµβάσεις όπως:


∆ιάνοιξη – βελτίωση µονοπατιών (οικοτουριστικών, πολιτιστικών)



Ορειβατικά καταφύγια



Πίστες αναρρίχησης



Μαρίνες (τουριστικά αγκυροβόλια)



Θαλάσσια καταδυτικά πάρκα



Κέντρα τουρισµού υγείας



Συνεδριακά κέντρα



Κέντρα θαλασσοθεραπείας



Γήπεδα Γκολφ



Κέντρα προπονητικού τουρισµού – αθλητικά κέντρα
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Κατασκηνωτικά κέντρα2



∆ίκτυο τοπικών µουσείων



Κέντρα πληροφόρησης



Παρατηρητήρια



Κέντρα ιππασίας



Κέντρα ανεµοπτερισµού



∆ίκτυο σήµανσης διαδροµών

Τουρισµός γκόλφ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν τα γήπεδα γκολφ, η δηµιουργία των οποίων
συµβάλλει σηµαντικά στην τουριστική ανάπτυξη και στην επιµήκυνση της
τουριστικής περιόδου. Ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα χώρες, έχουν επενδύσει
και απολαµβάνουν τα θετικά αποτελέσµατα της λειτουργίας των συγκεκριµένων
υποδοµών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα αλλά και η Κρήτη υστερούν
σηµαντικά, αδυνατώντας να προσελκύσουν τη συγκεκριµένη οµάδα τουριστών
(γκόλφερ). Στην Ισπανία και την Πορτογαλία (χώρα µε πρόσφατη ιστορία στον
τουρισµό) αντιστοιχεί ένα γήπεδο γκολφ για 200.000 κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα
ένα γήπεδο γκολφ αντιστοιχεί σε δύο εκατοµµύρια κατοίκους.
Το γήπεδο γκολφ πέρα του υψηλού κόστους επένδυσης, είναι σε θέση να
καταξιώσει τις τουριστικές ανωδοµές και να προσελκύσει τουρίστες υψηλών
εισοδηµατικών τάξεων εκτός περιόδων αιχµής. Σήµερα στην Κρήτη λειτουργεί το
πρώτο

µεγάλο

ιδιωτικό

γκολφ

(µε

πρωτοβουλία

τριάντα

δύο

τοπικών

επιχειρηµατιών στον τουρισµό), ενώ σε φάση σχεδιασµού βρίσκεται η δηµιουργία
νέων γηπέδων. Ειδικότερα τη δεδοµένη χρονική περίοδο οι εξελίξεις σε ό,τι
αφορά τα γήπεδα γκολφ έχουν ως εξής :
 Θέση

Σκοτεινό

περιοχής

Γουβών

(Ν.

Ηρακλείου)

:

Η

οµάδα

των

επιχειρηµατιών του πρώτου γηπέδου γκολφ της Κρήτης εξετάζει και
δροµολογεί τη δηµιουργία ενός νέου στην περιοχή Σκοτεινό του ∆ήµου
Γουβών. Το µεγαλύτερο τµήµα της αναγκαίας έκτασης είναι δηµοτικό, ενώ για
2
Τα κατασκηνωτικά κέντρα διαφέρουν σηµαντικά από τα κάµπινγκς και για το λόγο αυτό αναφέρονται ως ειδικές
τουριστικές υποδοµές. Πιο συγκεκριµένα κατασκηνωτικά κέντρα θα λειτουργήσουν µόνο σε ορεινές περιοχές και
προτείνονται κατά µήκος ευρωπαϊκού ορειβατικού µονοπατιού Ε4. Στην ουσία πρόκειται για περιορισµένη που
οριοθετείται µε περίφραξη και διαθέτει βασικές εξυπηρετήσεις (κουζίνα, WC) ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η ύπαρξη νερού.
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τη χρηµατοδότηση υλοποίησης του έργου, θα ακολουθηθούν πρακτικές
παρόµοιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για τη δηµιουργία του γηπέδου
γκολφ στην περιοχή της Χερσονήσου. Η συγκεκριµένη επένδυση έχει
ορίζοντα διετίας.
Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά του παραπάνω σεναρίου, η ίδια οµάδα
επενδυτών εξετάζει τη δηµιουργία εντός της επόµενης πενταετίας ενός
επιπλέον γκολφ στις εξής περιοχές :
Α) Οροπέδιο Χάρακα (∆ήµος Χερσονήσου), η έκταση είναι δηµοτική.
Β) ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Ανώπολης (∆ήµος Γουβών), σε δηµοτική έκταση
2.000 στρεµµάτων.
Γ) Περιοχή Κερή (∆ήµος Τυλίσσου), σε δηµοτική έκταση που εµφανίζει όµως
χωροταξικό πρόβληµα.
∆) Οροπέδιο Στρούµοπυλα (∆ήµος Τυλίσσου), σε δηµοτική έκταση 5.000
στρεµµάτων.
 Θέση Απηγιανά ∆ήµος Μακρύ Γιαλού (Ν. Λασιθίου). Η έκταση όπου
προτείνεται

η δηµιουργία

του γηπέδου ανήκει

στην ιδιοκτησία

του

Υπουργείου Γεωργίας και έχει δροµολογηθεί η παραχώρησή της στην ΕΤΑ
Α.Ε. Τη δηµιουργία του γκολφ θα αναλάβει µάλλον οµάδα ιδιωτών µε τη
χρήση και αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ήδη έχουν προωθηθεί οι
ενέργειες για την υλοποίηση της επένδυσης µε χρονικό ορίζοντα τριετίας.
 Γήπεδο Γκολφ Μαρουλά (Ν. Ρεθύµνης) : Ο ∆ήµος Ρεθύµνης έχει εξετάσει τη
δυνατότητα δηµιουργίας γηπέδου γκολφ στην περιοχή Μαρούλα. Η νέα
υποδοµή θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τις τουριστικές ανωδοµές του
βόρειου τµήµατος της Ανατολικής Κρήτης. Μέχρι το τέλος του 2003
αναµένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διεθνής διαγωνισµός).
 Γήπεδο Γκολφ Μονής Τοπλού (Ν. Λασιθίου) : Σε έκταση ιδιοκτησίας της
Μονής Τοπλού προωθείται επένδυση για τη δηµιουργία τουριστικών
καταλυµάτων και ειδικών τουριστικών υποδοµών µεταξύ των οποίων ένα
γήπεδο γκολφ 18 οπών και ένα µικρότερο 9 οπών. Προς το παρόν η
υλοποίηση της επένδυσης έχει καθυστερήσει λόγω θεσµικών ζητηµάτων που
έχουν προκύψει µε το δηµόσιο, ενώ µε την επίλυση αυτών, αναµένεται η
άµεση ολοκλήρωση των προβλεπόµενων έργων. Χρονικός ορίζοντας
τριετίας.
 Γήπεδο Γκολφ Αγίου Νικολάου (Ν. Λασιθίου) : Στη θέση Βαθύ του ∆ήµου
Αγίου Νικολάου εξετάζεται η δυνατότητα δηµιουργίας γηπέδου γκολφ.
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Ωστόσο προς το παρόν δεν έχουν ακόµη δροµολογηθεί οι απαιτούµενες
ενέργειες για την υλοποίησή του. Χρονικός ορίζοντας πενταετίας.
 Γήπεδο Γκολφ Αγίας Τριάδας (Ν. Χανίων). Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας
έχει επιλεγεί κατάλληλη έκταση για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ, αλλά
εκκρεµούν βασικά πρακτικά ζητήµατα όπως ο φορέας υλοποίησης, η
διαδικασία παραχώρησης της γης κ.α. Χρονικός ορίζοντας πλέον της
πενταετίας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στόχος είναι να δηµιουργηθούν στην Κρήτη τουλάχιστον
πέντε γήπεδα γκολφ εντός της επόµενης πενταετίας (3 στο Ηράκλειο, 1 στο
Λασίθι και 1 στο Ρέθυµνο), επιτρέποντας το χαρακτηρισµό και ταυτόχρονα τη
«λειτουργία» του νησιού ως γκολφικός προορισµός. Για την επίτευξη των
παραπάνω και την εξασφάλιση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη της ενθάρρυνσης (δυνατότητα δόµησης εντός των γηπέδων
γκολφ) από το επίσηµο κράτος σχετικών πρωτοβουλιών και όχι µόνο της
χρηµατοοικονοµικής στήριξής τους, µε δεδοµένο ότι δεν αποτελούν επικερδή
δραστηριότητα .
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το στοιχείο που διαφοροποιεί αισθητά την Κρήτη από άλλα νησιά της Μεσογείου
µε συγγενές γεω-φυσικό περιβάλλον και ανάγλυφο (Σικελία, Κορσική, Σαρδηνία
κ.α.) είναι το πλούσιο πολιτισµικό και ανθρωπογενές της απόθεµα, το οποίο
συντίθεται από ένα σύνθετο πλέγµα ιστορικών, κοινωνικών, ανθρωπολογικών,
οικονοµικών και πολιτιστικών στοιχείων που χρονολογούνται

από την

αρχαιότητα µέχρι και τις µέρες µας.
Ωστόσο, η γενικότερη υστέρηση, όλα αυτά τα χρόνια, σε επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασµού, συµπαρέσυρε και τον τοµέα του πολιτισµού, µε αποτέλεσµα σήµερα
η προσφορά πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος να συνδέεται στη συνείδηση
του επισκέπτη, µε την ταλαιπωρία, την έλλειψη εξυπηρετήσεων, την άσκοπη
περιήγηση, την ελλιπή πληροφόρηση, το υψηλό κόστος αναλογικά µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες και ενίοτε, την εκµετάλλευση από τους ξεναγούς, τους
καταστηµατάρχες κ.λπ.
Η κατηγορία αυτή συσχετίζεται µε τα µέτρα εξυγίανσης των περιοχών που
εµφανίζουν ασφυκτικά φαινόµενα µε την προβολή της Κρήτης, ως τουριστικού
προορισµού και την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού στην ενδοχώρα και τις
πόλεις.
Η προσπάθεια «θεραπείας» των προβληµάτων και επανασχεδιασµού των µέσων
και µεθόδων ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων του πολιτισµού της Κρήτης,
θα πρέπει:
(1) να συµπεριλάβει το σύνολο του πολιτιστικού αποθέµατος και συγκεκριµένα:
- τους αρχαιολογικούς, ιστορικούς και εκκλησιαστικούς πόρους
- το αρχιτεκτονικό απόθεµα (οικισµοί, διατηρητέα κτίσµατα)
- τις πολιτιστικές υποδοµές (µουσεία, πολιτιστικά κέντρα)
- τα ήθη, τα έθιµα και εν γένει την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής
- την κρητική οικονοµία, παραγωγή και διατροφή και
(2) να προχωρήσει σε τέσσερις φάσεις:
Α. Τη

φάση

διαχείρισης

εκπόνησης
των

προδιαγραφών

πόρων

του

ορθολογικής

πολιτισµικού

και

και

βιώσιµης

ανθρωπογενούς

περιβάλλοντος,
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Β. Τη φάση αποκατάστασης των ήδη αξιοποιηµένων τουριστικά πόρων και
επανασχεδιασµού

του

προσφερόµενου

πολιτιστικού

τουριστικού

προϊόντος,
Γ. Τη φάση ανάδειξης των µη αξιοποιηµένων πόρων,
∆. Τη φάση ορισµού φορέων διαχείρισης.
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Ειδικότερα:
(1) ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ –ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ακολουθεί ιεράρχηση των σηµαντικότερων πολιτιστικών και αθρωπογενών
πόρων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΙΝΩΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
Α΄ Προτεραιότητας
9

Ανάκτορα και µινωικός οικισµός της Κνωσού

9

Ανάκτορα Φαιστού

9

Ανάκτορα Μαλλίων

9

Ανάκτορα Ζάκρου

9

Μινωικές πόλεις στα Γουρνιά, στα Μάλλια, στη Ζάκρο

9

Μινωικό µέγαρο στο Ζώµινθο

Β΄ Προτεραιότητας
Μινωικά κέντρα που ήκµασαν και στην ορεινή
ενδοχώρα:
9

Μινωικά µέγαρα του Σκλαβόκαµπου, της Τυλίσου,
της Αγίας Ειρήνης στον Κρουσώνα, των Κουρητών
στο Ζαρό, της Συβρίτου

9

Αναρίθµητα Ιερά Κορυφής (που θα µπορούσαν να
αποτελέσουν ενιαίο επισκέψιµο δίκτυο)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΡΩΜΑΪΚΟΙ

Α΄ Προτεραιότητας
9

(κεντρικό τµήµα)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Η Γόρτυνα, η Λύκτος και η Ριζηνία στον Ψηλορείτη

9

Η ∆ρήρος, η Λατώ και η Πραισός στο ανατολικό
τµήµα του Νοµού Λασιθίου

9

Η Λατώ, η Σύµη στα Λασιθιώτικα όρη

9

Τα Φαλάσαρνα, η Λάπα, η Άπτερα, η Έλυρος, η
Λισσός, η Τάρα, η Ποικίλασος, η Πολυρήνεια κ.α. στη
δυτική Κρήτη

Β΄ Προτεραιότητας

141
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

Οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Α΄ Προτεραιότητας
9

Μονή Αρκαδίου (∆ήµος Αρκαδίου)

9

Μονή Πρέβελης (∆ήµος Φοίνικα)

9

Μονή Τοπλού (∆ήµος Ιτάνου)

9

Μονή Αγκαράθου (∆ήµος Θραψανού)

Β΄ Προτεραιότητας
9

Μονή Βροντησίου (∆ήµος Ζαρού)

9

Μονή Βιδιανής (∆ήµος Οροπεδίου Λασιθίου)

9

Μονή Τιµίου Προδρόµου Ατάλης Μπαλί (∆ήµος
Γεροποτάµου)

9

Μονή Γουβερνέτου (∆ήµος Ακρωτηρίου)

9

Μονή Τσαγκαρόλων (∆ήµος Ακρωτηρίου)

9

Μονή Παναγίας Χρυσσοσκαλίτισσας (∆ήµος
Ινναχωρίου)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ

Όπως

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΕΣ

υπολογίζεται ότι οι Βυζαντινές και Βενετσιάνικες εκκλησίες

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

στην Κρήτη ανέρχονται περίπου στις 5.000, µε χωρική

προκύπτει

από

µαρτυρίες

και

καταγραφές

συγκέντρωση στην ενδοχώρα του νησιού. Η συγκέντρωση
αυτή είναι απόρροια της ιστορίας της Κρήτης και κυρίως
φαινόµενο της περιόδου της Αραβοκρατίας, κατά την οποία
οι κάτοικοι αποτραβήχτηκαν στο εσωτερικό του νησιού
εγκαταλείποντας αναγκαστικά τα παράλια.
ΚΑΣΤΡΑ

Α΄ Προτεραιότητας
9

Roca al Mare ή Κούλες (∆ήµος Ηρακλείου)

9

Καζάρµα (∆ήµος Σητείας)

9

Castel Gerapetra (∆ήµος Ιεράπετρας)

9

Φορτέτσα Ρεθύµνου (∆ήµος Ρεθύµνου)

9

Γραµβούσας (∆ήµος Κισσάµου)

9

Άπτερας (∆ήµος Σούδας)

9

Φραγκοκάστελο (∆ήµος Σφακίων)
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Β΄ Προτεραιότητας
9

Τέµενος (∆ήµος Τεµένους)

9

Mirabello (∆ήµος Αγίου Νικολάου)

9

Monte Forte (∆ήµος Σητείας)

9

Σπιναλόγκα (∆ήµος Αγίου Νικολάου)

9

Κάστελος (∆ήµος Μακρύ Γιαλού)

9

Ιντσεδίν (∆ήµος Σούδας)
Castelo Κισσάµου (∆ήµος Κισσάµου)

9
9

Castel Selino (∆ήµος Πελεκάνου).

∆ΟΜΗΜΕΝΟ

Α΄ Προτεραιότητας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αστικά

κέντρα

Χανίων,

Ρεθύµνου,

Ηρακλείου,

Αγίου

Νικολάου και Ιεράπετρας
Β΄ Προτεραιότητας
9

Χαρακτηρισµένοι παραδοσιακοί οικισµοί από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΥΠΠΟ

9

Χαρακτηρισµένα νεώτερα µνηµεία από την Εφορεία
Νεωτέρων Μνηµείων, 2002

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Α΄ Προτεραιότητας
9

Γενέτειρες επιφανών ανδρών (π.χ. ∆ασκαλογιάννης
– Ανώπολη, Χορτάτζης – Ρέθυµνο, Κορνάρος –

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σητεία)
9

Τοποθεσίες διεθνούς ιστορικής εµβέλειας (π.χ.
Αρκάδι)

Β΄ Προτεραιότητας
9

Σηµεία θρησκευτικής ιστορίας (π.χ. Καλοί Λιµένες,
Αγιοφάραγγο)

9

Ιστορικά σηµεία απελευθέρωσης - αγώνων (π.χ.
Σφακιά, Μελιδόνι, Θέρισσο, Τραχήλι, ∆αµάστα,
Βιάννος, κ.λπ.)
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Α΄ Προτεραιότητας
9

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

9

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

9

Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

9

Μουσείο Ιερών Κειµηλίων & Εικόνων – Αγία
Αικατερίνη (Συλλογή Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών)

Β΄ Προτεραιότητας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

9

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου

9

Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνης

9

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράπετρας

9

Θρησκευτικό Μουσείο Μονής Τοπλού

9

Αγροτικό Μουσείο Πισκοπιανού

Α΄ Προτεραιότητας
9

Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου

9

Μουσικός Αύγουστος ∆ήµου Ηρακλείου

9

Κορνάρεια ∆ήµου Σητείας

9

Κύρβεια ∆ήµου Ιεράπετρας

9

Καρναβάλι ∆ήµου Ρεθύµνου

9

Υακίνθεια Ανωγείων

9

Φεστιβάλ Κιθάρας ∆ήµου Αρχανών

9

Μουσικές Εκδηλώσεις του Μουσικού Εργαστηρίου
«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» ∆ήµου Ν. Καζαντζάκη

9

Γιορτή Κρασιού στις ∆αφνές του ∆ήµου Ηρακλείου

9

Γιορτή Σουλτανίνας Σητείας

Β΄ Προτεραιότητας
9

Τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

9

Αγροτικά πανηγύρια

9

Θρησκευτικές Εορτές

Εκτός από τα παραπάνω, προτείνονται δράσεις για τη διαφύλαξη και ανάδειξη
της τοπικής ταυτότητας µέσα από την ενίσχυση και την ανάδειξη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων / εκδηλώσεων που µέχρι σήµερα είχαν κυρίως τοπικό
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χαρακτήρα. ∆εδοµένου ότι ο σύγχρονος πολιτισµός ενός τόπου αποτελείται από
την τοπική κουλτούρα, τις συνήθειες, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις,
κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισµός και επανασχεδιασµός εκείνων των
ποιοτικών πολιτιστικών στοιχείων που έχουν τη δυναµική να καταστούν πόλοι
υπερτοπικής φήµης και σηµασίας και να αποτελούν πλέον ισχυρό κίνητρο
προσέλκυσης επισκεπτών.
Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην Κρητική παραδοσιακή κουζίνα
που ενώ αποτελεί σηµαντικό τουριστικό πόρο, απολαµβάνοντας µεγάλη
αναγνώριση διεθνώς, εντούτοις παραµένει ουσιαστικά ανεκµετάλλευτος. Προς
αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει

να γίνει σοβαρός σχεδιασµός και να

αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν και κυρίως οι φορείς που
εµπλέκονται και διαθέτουν τεχνογνωσία όπως είναι π.χ. η Ελληνική Ακαδηµία
Γεύσης η οποία εδρεύει στο νησί και έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο όσον αφορά
την προβολή και προώθηση της κρητικής διατροφής.

(2) ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΦΑΣΗ Α’. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
Με στόχο τόσο τη διατηρησιµότητα των πόρων όσο και την βέλτιστη αξιοποίησή
τους -µε κριτήριο την αειφορική τους χρήση- θα πρέπει κατ’ αρχήν να υπάρξουν
πρότυπα – κανόνες διαχείρισης των πολιτιστικών και ανθρωπογενών πόρων, οι
οποίες θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση (π.χ. αρχαιολογικός χώρος, τουριστική
υποδοµή, παραδοσιακός οικισµός κ.λπ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνει
προετοιµασία για τον καθορισµό του πλαισίου οργάνωσης που πρέπει να διέπει
τους φορείς διαχείρισης.
ΦΑΣΗ Β’. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Θα

πρέπει

:

(1)

να

καταγραφούν,

(2)

να

ιεραρχηθούν

οι

πόροι

του

ανθρωπογενούς και πολιτισµικού περιβάλλοντος που έχουν µέχρι σήµερα
αξιοποιηθεί τουριστικά σε συνάρτηση και µε το βαθµό επισκεψιµότητάς τους, (3)
να γίνει αξιολόγηση του σηµερινού επιπέδου τουριστικής προσφοράς και
καταγραφή των προβληµάτων και (4) να προταθεί η κατηγοριοποίηση –
ενοποίηση σε µεγάλες ενότητες των πόρων υπό µορφή της δικτύωσης (π.χ.
ενοποίηση περιοχών µυθολογικού ενδιαφέροντος).
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Στη συνέχεια, πρέπει να µελετηθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να γίνουν
συγκεκριµένες προτάσεις αποκατάστασης, εξωραϊσµού και βελτίωσης της
λειτουργίας τους (π.χ. δηµιουργία χώρων στάθµευσης, επέκταση χώρων
υποδοχής,

αναβάθµιση

λειτουργικών

τους

συστηµάτων,

εισαγωγή

νέων

τεχνολογιών, εµπλουτισµός υπηρεσιών, διεύρυνση των αποδεκτών –«πελατών»,
ποιοτική βελτίωση της εξυπηρέτησης και της πληροφόρησης κ.α.).
Τέλος, πρέπει να ακολουθήσει η αποκατάσταση – αναστήλωση δοµηµένων
στοιχείων, εξωραϊσµός και διαµόρφωση χώρων, ανάπλαση οικισµών, ενοποίησή
τους µέσα από δράσεις δηµιουργίας πολιτιστικών διαδροµών και φυσικά,
προβολή και ανάδειξή τους.
ΦΑΣΗ Γ’. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αφορά τους πολιτισµικούς πόρους που δεν έχουν µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί
τουριστικά µε αποτέλεσµα ναι µεν να µην φθείρονται από την ανθρώπινη χρήση,
αλλά να απαξιώνονται καθηµερινά (µε την έννοια, ότι η σηµασία και χρηστικότητά
τους περνάει αποκλειστικά και µόνο µέσα από την γνωστοποίηση και ανάδειξή
τους, στη λογική του ότι όσο δεν τα γνωρίζει κανείς, παραµένουν απλές πέτρες….
)
.
Κατά συνέπεια χρειάζεται να γίνει : (1) καταγραφή και ιεράρχηση των πλέον
αξιόλογων, (2) σχεδιασµός του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησή τους, (3) υλοποίηση
των προτεινόµενων έργων και (4) προβολή-δηµοσιότητα.
ΦΑΣΗ ∆’. ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τέλος, είναι αδήριτη ανάγκη να οριστούν συγκεκριµένοι φορείς διαχείρισης, οι
οποίοι θα διέπονται από ξεχωριστό νοµικό πλαίσιο και θα συστήνονται ειδικά για
τη διαχείριση των ιστορικών και λοιπών πολιτιστικών πόρων. Οι φορείς θα
πρέπει

να

λειτουργούν

αυτόνοµα,

ευέλικτα

και

αποτελεσµατικά

και

να

εποπτεύονται κατευθείαν από το Υπουργείο Πολιτισµού, το οποίο και θα ελέγχει
τη νοµιµότητα και ορθότητα των πράξεών τους.
Προτείνεται να ληφθεί υπόψη το παράδειγµα των φορέων διαχείρισης που
συστήθηκαν ειδικά για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου προστατευταίων
περιοχών NATURA 2000.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ο

στόχος

για

πολύπλευρη

και

ποιοτική

τουριστική

ανάπτυξη

πρέπει

οπωσδήποτε να λαµβάνει υπόψη του τον τοµέα των ανθρώπινων πόρων. Πολύ
περισσότερο δε στον ευαίσθητο τοµέα του τουρισµού, όπου ο ανθρώπινος
παράγοντας αποτελεί καθοριστικής σηµασίας παράµετρο για την αναβάθµιση και
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών.
Εντούτοις, παρά την βαρύνουσα σηµασία, παρατηρούνται ουσιαστικά ελλείµµατα
γνώσεων, δεξιοτήτων, συµπεριφοράς και περιορισµένης εξειδίκευσης στο
ανθρώπινο δυναµικό. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω είναι η µείωση της
ανταγωνιστικότητας

των

τουριστικών

επιχειρήσεων.

Η

συνεχής

ανάγκη

προσαρµογής των τουριστικών επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων στα
τουριστικά επαγγέλµατα και στις νέες τάσεις της ζήτησης επιβάλλει την
καθιέρωση διαρκούς και αποτελεσµατικής κατάρτισης. Προς την κατεύθυνση
αυτή, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραµµάτων
προσαρµοσµένων στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς αποτελούν το µέσο για
την ειδίκευση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού.
Είναι κατά συνέπεια χρήσιµο να αξιοποιηθούν τα κονδύλια του ΕΚΤ του ΠΕΠ
Κρήτης που αφορούν τον τοµέα του τουρισµού καθώς και τους τοµείς του
περιβάλλοντος και του πολιτισµού δεδοµένου ότι συνδέονται άµεσα µε τον
τουρισµό. Ειδικότερα µέσω του ΕΚΤ, προωθούνται ενέργειες προκατάρτισης,
κατάρτισης και συµβουλευτικής στήριξης σε δυνητικούς επενδυτές.
Οι δράσεις που ακολουθούν συσχετίζονται µε τα µέτρα εκσυγχρονισµού της
∆ηµόσιας

∆ιοίκησης,

τη

δικτύωση

και

συνεργασία

των

τουριστικών

επιχειρήσεων, τον έλεγχο και την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών και την προώθηση του θεµατικού τουρισµού κυρίως στην ενδοχώρα
του νησιού. Ειδικότερα :
1.

Κατάρτιση - ευαισθητοποίηση ανθρώπινου δυναµικού

Η επίτευξη των στόχων της τουριστικής ανάπτυξης που τίθενται για την
Περιφέρεια Κρήτης εξαρτάται άµεσα από τα εργαλεία υλοποίησής της και κυρίως
από το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Η

αναβάθµιση

του

ανθρώπινου

κεφαλαίου,

αποτελεί

έναν

από

τους

πρωταρχικούς στόχους τόσο της εθνικής, όσο και της περιφερειακής στρατηγικής
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για την τουριστική ανάπτυξη. Το ζητούµενο είναι όσοι ασχολούνται µε τον
τουρισµό, να αποκτήσουν τουριστική κουλτούρα. Απαιτείται κατά συνέπεια η
αναβάθµιση και προσαρµογή των προσόντων και των ικανοτήτων των
απασχολουµένων στον τουρισµό στις νέες ανάγκες της αγοράς, η αύξηση του
αριθµού των υψηλόβαθµων στελεχών και η κατάρτιση / εξειδίκευση και κυρίως η
ευαισθητοποίηση των κατοίκων, στις µη αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές.
Η πολιτική για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων υλοποιείται µέσα από την
προώθηση αϋλων δράσεων όπως π.χ. ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του
τοπικού πληθυσµού και κυρίως µέσα από τον σχεδιασµό προγραµµάτων
κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θεµατικά πεδία τα οποία βρίσκονται σε άµεση
συνάφεια µε το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής.
Πιο αναλυτικά:

Α. Επαγγελµατική κατάρτιση και εξειδίκευση για άτοµα που απασχολούνται στον
τουριστικό τοµέα.
Τα προγράµµατα αυτής της κατηγορίας θα σχετίζονται µε την ανάπτυξη
καινοτοµικών δράσεων, την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, την παροχή
υπηρεσιών υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, τον σχεδιασµό και την
προώθηση τουριστικών πακέτων κ.λπ.
Παράλληλα µείζονος σηµασίας ζήτηµα αποτελεί η βελτίωση της επαγγελµατικής
συµπεριφοράς επαγγελµατιών, όπως οι οδηγοί ταξί και λεωφορείων, οι ξεναγοί
κ.α. που έρχονται σε άµεση επαφή µε τους επισκέπτες και διαµορφώνουν εικόνα
και κλίµα για τον τόπο των διακοπών τους. Αποτελούν συνεπώς κατηγορίες
επαγγελµάτων που κατέχουν σηµαντική θέση στην παροχή τουριστικών
υπηρεσιών και εν τέλει διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη διαµόρφωση της εικόνας
του τουριστικού προϊόντος.
Συνεπώς η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση των επαγγελµατιών του
τουρισµού θα δώσουν την αναγκαία προστιθέµενη αξία στο τουριστικό προϊόν, το
οποίο προβαλλόµενο κατάλληλα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του
τουρισµού της Κρήτης.
Β. Επιµόρφωση τοπικού πληθυσµού.
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Στοχεύει στην καλύτερη γνώση των λειτουργιών του τουριστικού τοµέα και στη
βελτίωση της επικοινωνίας µε τους τουρίστες. Επιπλέον, σε περιοχές που
αναπτύσσονται

εναλλακτικές

µορφές

τουρισµού

συνεπάγονται

αυξηµένες

ανάγκες απόκτησης εξειδικευµένων γνώσεων. Για παράδειγµα η ανάπτυξη
θεµατικών δραστηριοτήτων όπως ανεµοπτερισµός, αναρρίχηση, καταδύσεις κ.α.
εµπεριέχουν υψηλό βαθµό επικινδυνότητας γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη
ύπαρξης

εξειδικευµένων

συνοδών, εκπαιδευτών

και συνεργατών

τέτοιων

δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικά, προγράµµατα κατάρτισης µε σκοπό την ανάπτυξη ήπιων µορφών
τουρισµού αφορούν τη δηµιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, την αναβάθµιση
υφιστάµενων

τουριστικών

προϊόντων

κ.λπ.

Στον

τοµέα

του

πολιτισµού

προωθούνται προγράµµατα για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και
το

σχεδιασµό

πακέτων

πολιτιστικών

δρώµενων

ενώ

στον

τοµέα

του

περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση για την ανάδειξη και προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος.
Γ. Επιµόρφωση στελεχών δηµόσιων φορέων και ΟΤΑ.
Η επιµόρφωση σε θέµατα τουρισµού και διαχείρισης τουριστικών προορισµών
κρίνεται αναγκαίο να επεκταθεί και στα στελέχη διάφορων δηµόσιων φορέων και
ΟΤΑ

καθώς

αποτελούν

µηχανισµούς

που

αποτελούν

σηµαντικό

αρωγό

γενικότερα, στην προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης και ειδικότερα, στην
παροχή πληροφοριών και εξυπηρέτηση των επισκεπτών καθώς και στην
ολοκληρωµένη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης.
∆. Πολιτιστική -Περιβαλλοντική εκπαίδευση - ευαισθητοποίηση.
Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν ουσιαστική παράµετρο στην προσπάθεια για
βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και αφορούν αρχικά τον τοπικό πληθυσµό και
δευτερευόντως τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες. Παράλληλα θα
πρέπει να δοθεί βαρύτητα (µάχη ίσως) στην εκπαίδευση στα σχολεία
πρωτοβάθµιας

και

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης

όπου

διαµορφώνονται

ευκολότερα οι συνειδήσεις των παιδιών, που θα αποτελέσουν τις επόµενες γενιές
καταναλωτών,

επιχειρηµατιών,

γονιών,

δασκάλων

και

ταυτόχρονα

θα

µεταδώσουν ευκολότερα τις απόψεις και τις ευαισθησίες τους στην υπόλοιπη
κοινωνία.
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Ίσως θα πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός
πιλοτικού

προγράµµατος

στο

πλαίσιο

του

ΠΕΠ

που

θα

αφορά

την

ευαισθητοποίηση και µύηση οµάδων πληθυσµού (π.χ. µαθητές) στην διατήρηση
του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, της αξίας της φύσης, της
παράδοσης

κ.λπ.,

αρχής

γενοµένης

π.χ.

από

τα

κέντρα

δηµιουργικής

απασχόλησης που υπάρχουν ή από τα σχολεία µε ενότητες –κύκλους µαθηµάτων
ανάλογου περιεχοµένου.
2. Στήριξη τουριστικών ΜΜΕ
Ο κλάδος των τουριστικών ΜΜΕ αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την τουριστική
ανάπτυξη οποιασδήποτε περιοχής καθώς είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν
τις βασικές υπηρεσίες (διαµονή, µεταφορές, εστίαση, αναψυχή κ.λπ.) για την
κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. Εξάλλου όσο οι επιχειρήσεις δεν
αποδέχονται τον κοινωνικό τους ρόλο και περιορίζονται σε καθαρούς κυνηγούς
κέρδους, η επιδίωξη της αειφορίας παραµένει ένα βάρος το οποίο είναι
απρόθυµοι να µεταφέρουν.
∆εδοµένης λοιπόν της σπουδαιότητάς τους στον τουρισµό και σε συνάρτηση µε
το στόχο για αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, προκύπτει η ανάγκη
στήριξης
ενηµέρωση

(παροχή
για

οικονοµικών

δυνατότητα

κινήτρων,

ένταξης

σε

συµβουλευτικές

υπηρεσίες,

χρηµατοδοτούµενα

επενδυτικά

προγράµµατα, εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.α.) των εν
λόγω επιχειρήσεων προκειµένου να αναβαθµίσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες
τους αλλά και να προβούν σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα
συµβάλουν στην ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού.
Προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσουν υφιστάµενες
δοµές (Αναπτυξιακές Εταιρίες, Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης, Κ.Υ.Ε., Κ.Ε.Τ.Α
κ.λπ.) και φορείς (Εταιρία Τουρισµού, Επιµελητήρια, συλλογικά όργανα κ.λπ.)
που διαθέτουν τόσο την πληροφόρηση όσο και τα µέσα πολλές φορές για την
ουσιαστική στήριξη των ΜΜΕ του τουρισµού. Στην περίπτωση αυτή η
αµφίδροµη συνεργασία και η δικτύωση όλων των εµπλεκόµενων µόνο θετικά
αποτελέσµατα θα επιφέρει.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η αλµατώδης ανάπτυξη του τουρισµού συνέτεινε εκτός των άλλων, στην αύξηση
του αριθµού των περιοχών και τόπων προορισµού οι οποίοι διαθέτοντας
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τουριστικούς πόρους διεκδικούν τµήµα της τουριστικής ζήτησης εντείνοντας έτσι
τον ανταγωνισµό στην τουριστική αγορά.
Το marketing και η επικοινωνιακή στρατηγική στον τουρισµό αποτελούν
αναγκαία µέσα προκειµένου να εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό µερίδιο από το
σύνολο της τουριστικής ζήτησης.
Ειδικότερα, το Μάρκετινγκ στον τουρισµό επιφέρει «µετρήσιµα» αποτελέσµατα
µόνο όταν θεωρήσει κανείς τον τόπο, την περιοχή ή τη χώρα τουριστικής
υποδοχής ως “ενιαία τουριστική επιχειρησιακή οντότητα”. Η ερµηνεία αυτής της
διαπίστωσης συνίσταται στο ότι ο κάθε επισκέπτης δεν καταναλώνει ένα µόνο
συγκεκριµένο προϊόν αντίθετα για την κάλυψη των αναγκών του (διαµονή,
εστίαση, αναψυχή, άθληση, επαφή µε πολιτισµό κ.α.) απαιτείται ένα ευρύ πλέγµα
προϊόντων, υπηρεσιών, τουριστικών υποδοµών, φυσικών και πολιτιστικών
προϋποθέσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή οι προτεινόµενες δράσεις συσχετίζονται µε τα µέτρα
ανάδειξης

και

προβολής

της

Κρήτης

συνολικά,

ως

ενιαίος

τουριστικός

προορισµός, στήριξης του κρητικού τουρισµού, προώθησης του θεµατικού
τουρισµού,

διαφύλαξης

της

τοπικής

ταυτότητας

και

αξιοποίησης

του

πλεονεκτήµατος της Κρητικής ∆ιατροφής.
∆εδοµένου ότι ένα από τα κύρια προβλήµατα που περιορίζουν την τουριστική
ανάπτυξη της Κρήτης είναι το έλλειµµα στον τοµέα της προβολής, προτείνεται η
διαµόρφωση ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ το οποίο θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο
για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Περιφέρεια, ενισχύοντας την
ανταγωνιστικότητά της σε τρία επίπεδα: α) σε εθνικό επίπεδο, β) στο εσωτερικό
της Ε.Ε. και γ) στο χώρο εκτός της Ε.Ε.
Κατά

συνέπεια

για

την

τουριστική

ανάπτυξη

της

Κρήτης

απαιτείται

η

αντιµετώπισή της ως ενιαίος τουριστικό προορισµός, οπότε και είναι αναγκαία η
υλοποίηση ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ για όλη την Περιφέρεια.
Συγκεκριµένα, το Σχέδιο Μάρκετινγκ της Περιφέρειας πρέπει να διερευνά και να
αποδίδει συνθετικά τα στοιχεία και τη δοµή της συνολικής τουριστικής εικόνας
της Κρήτης και όχι να τονίζει τα πλεονεκτήµατα µιας επιµέρους χωρικής µονάδας
έναντι άλλων. Η λειτουργία της προσέγγισης και προώθησης ξεχωριστά ενός
συγκριτικού πλεονεκτήµατος στην περιφέρεια, αποτελεί καθήκον φορέων που
λειτουργούν σε διοικητικά κατώτερο επίπεδο, όπως π.χ. σε Νοµαρχιακό ή και σε

151
Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

επίπεδο ∆ήµου. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι δε µπορούν, ανεξάρτητα, να
διαµορφωθούν και τοπικά σχέδια µάρκετινγκ.
Για την κατάρτιση του περιφερειακού σχεδίου µάρκετινγκ κρίνεται σκόπιµο να
ληφθούν υπόψη τα εξής:


Οι γενικότερες µεταβολές του σύγχρονου τουρίστα – καταναλωτή που
συντελούνται υπό την επήρεια των τεχνολογικών εξελίξεων και κυρίως της
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου ταξιδίων.



Οι τάσεις διεθνοποίησης του «τουριστικού ταξιδιού» ως συνολικού
καταναλωτικού προϊόντος.



Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής υπό το πρίσµα της
έκτασης, της διοικητικής, της πολιτισµικής και γεωµορφολογικής δοµής
της.



Οι διαθέσιµες επιχειρησιακές δοµές και θεσµοί που κρίνονται ικανοί να
αντιµετωπίσουν τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός Περιφερειακού
Σχεδίου Μάρκετινγκ.



Το πλαίσιο εντός του οποίου µπορούν να λειτουργήσουν τα επιµέρους
επιχειρηµατικά σχέδια µάρκετινγκ της περιοχής.

Συγκεκριµένα το Marketing Plan πρέπει να αποβλέπει:
1. στην προσέγγιση νέων αγορών
2. στην επέκταση και υποστήριξη υφιστάµενων αγορών
3. στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου
4. στην διευκόλυνση της πληροφόρησης των τουριστικών αγορών.
Ενώ οι στόχοι τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει είναι:
1. να γνωρίσει στον υποψήφιο τουρίστα τον προορισµό
2. να διαµορφώσει µια εικόνα για τον προορισµό στο µυαλό του υποψήφιου
τουρίστα και να διαφοροποιήσει τον προορισµό από τον ανταγωνισµό
3. να παρακινήσει τον υποψήφιο “αγοραστή” να επιλέξει τον συγκεκριµένο
προορισµό
Τέλος, αναφέρεται ότι το Σχέδιο Μάρκετινγκ της Περιφέρειας Κρήτης, πρέπει να
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας, να λαµβάνει δηλαδή υπόψη τις στρατηγικές
επιλογές όλων των εµπλεκόµενων µε τον τουρισµό υπηρεσιών και φορέων.
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Επιπλέον, οφείλει να παρέχει σε συνεχή βάση ένα πολύτιµο απόθεµα
πληροφοριών, προκειµένου να υποστηρίζει αποφάσεις µείζονος σηµασίας της
περιφερειακής

τουριστικής

πολιτικής

σε

ένα

µεταβαλλόµενο

και

έντονα

ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Όσον αφορά τα µέσα που χρησιµοποιούνταν µέχρι σήµερα για την τουριστική
προβολή, αυτά περιορίζονταν σε συµµετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού, σε
ενηµερωτικά φυλλάδια (µπροσούρες) και σε συνεργασίες µε τους tour operators
σε διαφηµιστικά προγράµµατα. ∆εδοµένου ότι οι µέθοδοι αυτοί χαρακτηρίζονται
ατελείς και δεν αρκούν για να προβάλλουν συνθετικά, σύγχρονα και συστηµατικά
τις πολλές διαστάσεις του κρητικού τουριστικού προϊόντος, κρίνεται πλέον
επιβεβληµένη η εγκατάλειψη των παραδοσιακών µεθόδων προβολής και η
στροφή σε σύγχρονες επικοινωνιακές µεθόδους που θα αξιοποιούν τις
δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία.
Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην προβολή µέσω του
INTERNET το οποίο ναι µεν χρειάζεται αρκετό χρόνο έως ότου να αποτελέσει
πρωταρχικό κανάλι διανοµής στον τοµέα του τουρισµού εντούτοις, σήµερα
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη συλλογή πληροφοριών µε σκοπό
την τελική επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισµού. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η
ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει την απευθείας επαφή των επισκεπτών µε
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας µειώνοντας την εξάρτηση από
µεγάλους Tour Operators.
Ενδεικτικά µέσα ηλεκτρονικής προβολής είναι:


Η δηµιουργία CD ROM



Η δηµιουργία ιστοσελίδων (websites)



Η δηµιουργία ηλεκτρονικών πυλών (Portals) που θα παρέχουν τη
δυνατότητα για



κλείσιµο συµφωνιών και πραγµατοποίηση συναλλαγών.

Η προώθηση µέσω εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality).

Άλλα µέσα προβολής είναι:


η δηµιουργία σύντοµων τηλεοπτικών σποτ



η δηµιουργία ενηµερωτικού φυλλαδίου το οποίο δε θα δίνει έµφαση µόνο
στην καλαισθησία αλλά θα επικεντρώνεται κυρίως στα προσωπικά οφέλη
που θα αποκοµίσει ο επισκέπτης
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οι καταχωρήσεις σε επιλεγµένα περιοδικά του εξωτερικού και του
εσωτερικού



το direct mailing σε συγκεκριµένες οµάδες στόχου (ταξιδιωτικά πρακτορεία)

Σηµαντικό επίσης εργαλείο για την τουριστική προβολή αποτελούν οι δηµόσιες
σχέσεις που αντίθετα µε τη διαφήµιση δεν στοχεύει στον «πελάτη» αλλά στους
µεσάζοντες του τουριστικού µάρκετινγκ, τους δηµοσιογράφους και εκδότες
διαφόρων εντύπων. Οι δραστηριότητες των δηµοσίων σχέσεων περιλαµβάνουν:


προσκλήσεις φιλοξενίας σε επιλεγµένα άτοµα,



ενηµερωτικές περιηγήσεις σε τουριστικούς πράκτορες και tour operators,



δεξιώσεις και παρουσιάσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η προώθηση ενεργειών που σχετίζονται µε το θεσµικό πλαίσιο στους τοµείς της
χωροταξίας, πολεοδοµίας, περιβάλλοντος κ.λπ., θεωρούνται πρωταρχικής
σηµασίας καθώς αποτελούν εκείνα τα εργαλεία που µπορούν να προλάβουν ή να
περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης τόσο στο
δοµηµένο, όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Η αναγκαιότητα τέτοιων δράσεων
έγκειται στο γεγονός ότι τόσο το περιβάλλον, όσο και το πολιτιστικό απόθεµα
αποτελούν “δυνάµεις” για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού.
Κατά συνέπεια σχετίζονται άµεσα µε όλα τα προτεινόµενα µέτρα πολιτικής για τον
κρητικό τουρισµό και προτείνονται εκείνες οι θεσµικές ρυθµίσεις που θεωρούνται
αναγκαίες για την αποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής για την τουριστική
ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Συγκεκριµένα στην εν λόγω κατηγορία έργου περιλαµβάνονται δράσεις που
αφορούν:


Θεσµοθέτηση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), µέσω των οποίων
υιοθετούνται βασικά στοιχεία πολιτικής που δηµιουργούν µια σειρά από
δεσµεύσεις (π.χ. καθεστώς προστασίας ή περιορισµού, προσδιορισµός
ειδικών ζωνών) στον εξωαστικό χώρο που µπορεί να περιλαµβάνει δασικές
περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους, ευαίσθητα οικοσυστήµατα κ.λπ.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η θεσµοθέτηση έντεκα (11) ΖΟΕ:
1.

ΖΟΕ Λιµνάκαρου

2.

ΖΟΕ Λιβάδας –Βρωµονερού

3.

ΖΟΕ Νίδας –Ζωµίνθου
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4.

ΖΟΕ Κουρνά

5.

ΖΟΕ Οµαλού Χανίων

6.

ΖΟΕ Ξερόκαµπου Σητείας

7.

Επικαιροποίηση ΖΟΕ νοτίων παραλίων Ν. Ηρακλείου

8.

ΖΟΕ νοτίων παραλίων Ν. Ρεθύµνης

9.

ΖΟΕ νοτίων παραλίων Ν. Χανίων

10. ΖΟΕ περιοχής Φαλάσαρνα
11. ΖΟΕ Γαύδου



Θεσµοθέτηση Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων: Με το νέο νόµο
2742 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριµένα
το άρθρο 11, δίνεται η δυνατότητα χαρακτηρισµού περιοχών που
παρουσιάζουν κρίσιµα προβλήµατα χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό
σχεδιασµό και ρύθµιση, ως Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων
(ΠΕΧΠ).
Με τον χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως ΠΕΧΠ, καθορίζονται παράλληλα οι
κατηγορίες χρήσεων κατά λειτουργίες και τοµείς παραγωγής, καθώς και
συντονισµένο πρόγραµµα µέτρων και έργων, κατά φάσεις και φορείς
χρηµατοδότησης, για την ανάπτυξη, ενίσχυση, αποκατάσταση και εν γένει
διαχείριση των περιοχών αυτών. Επίσης υπάρχει περίπτωση παροχής
οικονοµικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε τέτοιες
περιοχές.
Στο παρόν Σχέδιο ∆ράσης προτείνεται ο χαρακτηρισµός ως ΠΕΧΠ της ζώνης
κατά µήκος του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 δεδοµένου ότι αποτελεί
περιοχή

µε

µειονεκτικά

χαρακτηριστικά,

λόγω

της

δυσµενούς

προσπελασιµότητας. Εντούτοις, συγκεντρώνει υψηλής αξίας στοιχεία
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για το τουριστικό προϊόν της
Κρήτης.
Τέλος, σηµειώνεται ότι για τον καθορισµό µιας περιοχής ως ΠΕΧΠ
απαιτείται η εκπόνηση ειδικής χωροταξικής µελέτης που καταρτίζεται από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.



Θεσµοθέτηση περιοχών ως Πρότυπων Ορεινών Συµπλεγµάτων (ΠΟΣ)
Η εναλλακτική λύση για τη δυνατότητα πραγµατοποίησης τουριστικών
εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι η
155

Εταιρεία Αναπτυξιακών Μελετών ΕΠΕ

ΕΟΤ : Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2000-2006

δηµιουργία και θεσµοθέτηση γενικών προδιαγραφών και προτύπων
εγκαταστάσεων για τη δηµιουργία στον ορεινό χώρο πρότυπων ορεινών
συµπλεγµάτων αναψυχής και τουρισµού. Αυτά τα συµπλέγµατα µε ειδικά
µέτρα που προσοµοιάζουν µε ρυθµίσεις όπως οι ΠΟΤΑ µπορούν να
προσελκύσουν τουριστικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την ανάπτυξη
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στον ορεινό χώρο.
Αναλυτικότερα, τα Πρότυπα Ορεινά Συµπλέγµατα καλούνται να πληρούν
προϋποθέσεις που προσδιορίζουν οι περιβαλλοντικοί όροι αναφορικά µε
τις ορεινές περιοχές και τα όρια αντοχής των ζωνών που θα αναπτυχθούν.
Συγκεκριµένα προτείνεται η θέσπιση των εξής περιοχών ως ΠΟΣ:



1.

Ανώπολη –Αράδαινα

2.

Λάκκοι Οµαλού

3.

Αµάρι

4.

Ζαρός –Ρούβας

5.

Αβδού –Οροπέδιο Λασιθίου

6.

Ασκύφου

7.

Μυλοπόταµος

8.

Σύµη –Οµαλός Βιάννου

9.

Σελάκανο

10.

Ζήρος, Σίτανος, Καρύδι

Θεσµοθέτηση ζωνών ως Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών
∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆)

Με τον Νόµο 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη» και
συγκεκριµένα το άρθρο 10 παρέχεται η δυνατότητα θεσµοθέτησης ζωνών ως
περιοχές

ΠΟΑΠ∆.

Ως

περιοχές

Οργανωµένης

Ανάπτυξης

Παραγωγικών

∆ραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται εκτάσεις που είναι πρόσφορες σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη παραγωγικών και
επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων

του

πρωτογενούς,

δευτερογενούς

ή

τριτογενούς τοµέα, καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών
καινοτοµικού ή συµβουλευτικού χαρακτήρα.
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Έτσι σε ότι αφορά τον τοµέα του τουρισµού στην Κρήτη, µε τον θεσµό των
ΠΟΑΠ∆ είναι δυνατόν να ιδρυθούν σύνθετες τουριστικές δραστηριότητες
υιοθετώντας τις επιταγές που επιβάλει η βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη.
Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση εκτάσεων ως ΠΟΑΠ∆, πραγµατοποιείται
µέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
Συγκεκριµένα ως ΠΟΑΠ∆ προτείνονται οι εξής περιοχές:
1. Αποκόρωνας
2. Μυλοπόταµος
3. Βώροι –Ζαρός - Γέργερη
4. Αβδού –Οροπέδιο Λασιθίου
5. Αρκαλοχώρι
6. Παλαίκαστρο –Ζάκρος –Σητεία
7. Έλος Χανίων
8. Οµαλός –Αλίκαµπος Χανίων
9. Βιάννος –Άρβη-Κερατόκαµπος
10. Κριτσά –Καθαρο



Αξιοποίηση του θεσµού των προγραµµατικών συµβάσεων

Ο θεσµός των προγραµµατικών συµβάσεων θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 11 του
Ν.1416/1984 και η εφαρµογή του θεωρείται ιδιαιτέρως σηµαντική καθώς συµβάλλει
µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην εκτέλεση πολλών έργων, στην υλοποίηση
προγραµµάτων και στην παροχή υπηρεσιών που είναι αµφίβολο κατά πόσο θα
µπορούσαν διαφορετικά να σχεδιαστούν, να προωθηθούν και να υλοποιηθούν.
Τη δυνατότητα αυτή µπορούν να αξιοποιήσουν Τοπικές και Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις για την υλοποίηση των προγραµµάτων και σχεδίων τους.



Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων

Η Κρήτη διαθέτει περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας πολλές εκ των οποίων
είναι ενταγµένες στο ∆ίκτυο «Φύση 2000». Προκειµένου οι εν λόγω περιοχές να
προστατευθούν αποτελεσµατικά από κάθε είδους καταστροφές κρίνεται αναγκαία
η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων µέσω των οποίων:
9 τεκµηριώνεται η ιδιαίτερη φυσική αξία της κάθε περιοχής
9 καταγράφεται η λειτουργικότητα των χρήσεων που ασκούνται εντός των
συγκεκριµένων ζωνών καθώς και οι συνέπειες που επιφέρουν στο
περιβάλλον
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9 προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρµογή
έργων, δράσεων και µέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική
προστασία και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών
9 καταρτίζεται πρόγραµµα δράσης µέσω του οποίου εξειδικεύονται τα µέτρα
και οι δράσεις για την προστασία των περιοχών τόσο από φυσικές
καταστροφές, όσο και από βλάβες που προκύπτουν από την άσκηση
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
9

καθορίζεται φορέας διαχείρισης

Ειδικότερα, διαχειριστικά σχέδια βάσει των προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε έχουν
εκπονηθεί για τις περιοχές Γιούχτα και Λευκών Ορέων ενώ µέσω του
προγράµµατος LIFE

για τις περιοχές Πρέβελη, Γεωργιούπολη, Ελαφονήσι,

Λίµνη Κουρνά και Αγιά.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι τα διαχειριστικά σχέδια που
εκπονήθηκαν µέσω του LIFE δεν είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και ως εκ τούτου δεν είναι αναγνωρίσιµα από κανένα φορέα, γεγονός
που συνεπάγεται ότι για την υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης στις εν λόγω
περιοχές απαιτεί εξ αρχής την εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου το οποίο θα
βασίζεται στις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων.
Συνεπώς διαχειριστικά σχέδια προτείνονται για τις εξής περιοχές, ενταγµένες
στο δίκτυο NATURA 2000 :
Νοµός Χανίων
1. Ήµερη και Άγρια Γραµβούσα – Τηγάνι –Φαλάσαρνα – Ποντικονήσι
2. Χερσόνησος Ροδοπού –Παραλία Μάλεµε
3. Έλος –Τοπόλια – Σάσαλος - Αγ. ∆ίκαιος
4. Σούγια – Βαρδια φαράγγι Λισσού έως Άνυδρους
5. Φαράγγι Θερίσου
6. Βόρειο Ακρωτήριο: Αγία Τριάς – Μονή Τσαγκαρόλων – Γκουβερνέτου –
Καθολικό
7. Φρε –Τζιτζιφέ –Νίππος
8. Γαβαλοχώρι
9. Ασφένδου – Καλλικράτης
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Νοµός Ρεθύµνου
1. Πετρέ Φαράγγι & Πετρέ έως παραλία Ζουρίδα, Όρος Κέδρος, Πρασιανό
Φαράγγι

–

Πατσός

–Σφακορύακο

–

παραλία

Ρεθύµνου

και

εκβολές

Γεροποτάµου
2. Όρος Ίδη

Νοµός Ηρακλείου
1. ∆υτικά Αστερούσια
2. Κόφινας
Νοµός Ηρακλείου -Λασιθίου
1. ∆ίκτη: Οµαλός Βιάννου, ∆ίκτη, Οροπέδιο Λασιθίου, Σελένα, Κράσι, Σελάκανο
Νοµός Λασιθίου
1. Μίλατος
2. Όρος Θρυπτή και γύρω περιοχή
3. Μονή Καψά
4. Νοτιοανατολικό άκρο Κρήτης και Νησίδες Κάβαλοι
5. Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: ∆ιονυσάδες, Ελάσσα και Χερσ. Σίδερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΜΕΛΕΤΕΣ
Όπως τονίστηκε και σε προηγούµενα κεφάλαια, οι µελέτες συνιστούν κατεξοχήν
τεχνικά – συµβουλευτικά εργαλεία προγραµµατισµού που προβλέπουν ή
επαληθεύουν µεθόδους, προσδιορίζουν κόστη και οφέλη και προτείνουν
ρυθµίσεις, σχέδια, δράσεις και προγράµµατα όχι µόνο για το εγγύς, αλλά και για
το απώτερο µέλλον.
Έτσι, διαχειριστικά και πολεοδοµικά σχέδια, µελέτες σκοπιµότητας, σχέδια
προώθησης

–

προβολής,

χωροταξικές

µελέτες,

σχέδια

ολοκληρωµένης

ανάπτυξης κ.α., αποτελούν µέσα στήριξης του ορθολογικού σχεδιασµού, εργαλεία
υποστήριξης και επιστηµονικής τεκµηρίωσης αποφάσεων και προσδιορισµού
στρατηγικών επιλογών – λύσεων.
Στο παρόν πρόγραµµα δράσης προβλέπεται η εκπόνηση σειράς µελετών, οι
οποίες µεταξύ άλλων αποσκοπούν:
-

στη διαχείριση περιοχών υψηλής σηµασίας
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-

στην πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών σε διάφορους τοµείς του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

-

στην ήπια αξιοποίηση ευαίσθητων περιοχών

-

στον ορθολογικό σχεδιασµό της τοπικής και ειδικότερα της τουριστικής
ανάπτυξης

-

στη διερεύνηση δυνατοτήτων και µεθόδων διείσδυσης σε νέες αγορές –
στόχους

-

στην εξέταση των προϋποθέσεων ανάπτυξης νέων µορφών τουρισµού

-

στη ρύθµιση χωροταξικών και πολεοδοµικών ζητηµάτων

-

στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη ώριµων τουριστικά περιοχών και περιοχών
που έχουν υπερβεί τη φέρουσα ικανότητα τους

Ειδικότερα, οι κατηγορίες µελετών που προτείνονται είναι:
- Χωροταξικές – πολεοδοµικές µελέτες
- Μελέτες ήπιας τουριστικής αξιοποίησης
- Μελέτες ανάπτυξης θεµατικού τουρισµού
- Μελέτες αποτύπωσης στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς
- Μελέτες µέτρησης φέρουσας ικανότητας
- Μελέτες οργάνωσης υποδοµών και διαχείρισης /διακίνησης επισκεπτών
- ∆ιαχειριστικά σχέδια ευαίσθητων περιοχών
- Μελέτες επικοινωνιακής στρατηγικής
- Προγράµµατα ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µικροζωνών
Οι παραπάνω κατηγορίες δράσεων συσχετίζονται µε τα µέτρα που αποσκοπούν
στην εξυγίανση κορεσµένων περιοχών, στη θεσµοθέτηση µελέτης Φ.Ι.Τ.Α. και
προδιαγραφών αγροτουριστικών καταλυµάτων καθώς και στη στήριξη του
θεµατικού τουρισµού και του τουρισµού στην ενδοχώρα του νησιού.
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3.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι προτεραιότητες που δίδονται και αφορούν τα αναγκαία έργα και δράσεις
σχετίζονται µε την σκοπιµότητα, την σπουδαιότητα, την εφικτότητα και τη
δυνατότητα εξεύρεσης χρηµατοδοτικών πόρων. Είναι δηλαδή µια πολυκριτηριακή
µέθοδος ιεράρχησης

των προτεραιοτήτων

χωρίς να σηµαίνει

σε καµία

περίπτωση ότι υποβαθµίζεται η αναγκαιότητα υλοποίησής τους.

Πρωτίστως
 Ο τοµέας των βασικών υποδοµών αποτελεί έναν από τους κύριους
παράγοντες – πυλώνες ανάπτυξης καθώς συνιστά προαπαιτούµενο για τη
δηµιουργία ενός δυναµικού παραγωγικού ιστού. Κατά συνέπεια η µεγαλύτερη
ένταση / έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις παρεµβάσεις ολοκλήρωσης και
βελτίωσης βασικών υποδοµών όπως : α) η βελτίωση του οδικού δικτύου, ώστε
να µειωθούν οι χρονοαποστάσεις µεταξύ των σηµείων εισόδου και των τελικών
προορισµών, να αµβλυνθούν οι δυσκολίες εσωτερικής προσπελασιµότητας
µεταξύ των οικισµών και να µεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των τουριστικών
πόρων, β) οι παρεµβάσεις στις πύλες εισόδου (λιµάνια – αεροδρόµια) ώστε να
αντιµετωπιστούν

σηµαντικά

προβλήµατα

ελλείψεων,

συµφόρησης,

καθυστερήσεων και εν γένει ατελούς εξυπηρέτησης κατά τις περιόδους αιχµής :
γ) τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα ΧΥΤΑ και
βιολογικοί καθαρισµοί λυµάτων, αφού υπάρχουν ακόµη πολλές περιοχές µε
µεγάλη συγκέντρωση τουριστών (π.χ. Γούβες, Παραλιακό µέτωπο Ρεθύµνου
και Χανίων) που στερούνται αυτών των αναγκαίων υποδοµών, δ) οι
παρεµβάσεις αποκατάστασης και θεραπείας περιβαλλοντικών βλαβών όπως
π.χ. η αποκατάσταση και ανάδειξη οικοτόπων θα συµβάλλει στη δηµιουργία
νέων πόλων έλξης επισκεπτών σε περιοχές µε µοναδικό ενδιαφέρον.
 Οι τουριστικές υποδοµές σχετίζονται άµεσα µε σταδιακή απαξίωση του
µοντέλου του µαζικού τουρισµού, γεγονός που επιβάλλει άµεσα τον
εκσυγχρονισµό της της υφιστάµενης ανωδοµή και κυρίως τη συµπλήρωση των
ελλείψεων

και

δραστηριότητες.

τον

εµπλουτισµό

Βασικό

στοιχείο

µε

σύγχρονες

εγκαταστάσεις

ανταγωνιστικότητας

στο

πεδίο

και
του

τουρισµού είναι οι συνθήκες που επικρατούν στα τουριστικά καταλύµατα και
στις συναφείς υπηρεσίες. Οι παρεµβάσεις που αφορούν στον ποιοτικό
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εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων ξενοδοχειακών µονάδων και στη δηµιουργία
νέων υψηλής ποιότητας αλλά και υποδοµών που θα διαφοροποιούν και θα
εµπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν (Golfs, συνεδριακά κέντρα κ.λπ.) είανι σε
πρώτη προτεραιότητα, καθώς η αναβάθµιση - ανασύνθεση του τουριστικού
προϊόντος και κατ’ επέκταση η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αποτελούν
ζήτηµα µείζονος σηµασίας για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.
 Η διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος που
αφορά την αξιοποίηση των πόρων ή / και την δηµιουργία ειδικών υποδοµών
που ανταποκρίνονται στις νέες µορφές τουρισµού ανάγεται σε πρωταρχικής
σηµασίας

θέµα

εµπλουτισµού

και

και

σχετίζεται

µε

διαφοροποίησης

τις

προσπάθειες

της

τουριστικής

επανασύνθεσης,
προσφοράς.

Οι

παρεµβάσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες κυρίως στις περιοχές που ενώ
διαθέτουν όλες τις φυσικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα για την
ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού (ενδοχώρα, ορεινοί όγκοι και νότια
παράλια), εντούτοις δεν µπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψης των
αναγκαίων έργων και ενεργειών. Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν στην
πλειοψηφία τους έργα ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων αλλά
και µνηµείων της τοπικής ιστορίας και παράδοσης αλλά και έργα ανάδειξης και
διατήρησης του σπουδαίου φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.
 Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν καθοριστικής σηµασίας παράµετρο καθώς
διαµορφώνουν

σε

µεγάλο

βαθµό

την

ποιότητα

των

προσφερόµενων

υπηρεσιών και την εικόνα της Κρήτης ως τουριστικός προορισµός.

Η

εκπαίδευση και η επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού είναι επιβεβληµένη
σε

ευρεία

κλίµακα.

Η

υλοποίηση

προγραµµάτων

ευαισθητοποίησης,

πληροφόρησης και κατάρτισης στελεχών όλων των βαθµίδων του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, αναµένεται να αναβαθµίσουν την ποιότητα του τοπικού
ανθρώπινου κεφαλαίου και κατ’ επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Έµφαση
θα πρέπει να δοθεί επίσης στην τεχνική στήριξη τουριστικών ΜΜΕ σε θέµατα
εκπαίδευσης για την ολοκληρωµένη αναβάθµιση των υπηρεσιών τους, υπό την
προϋπόθεση ότι οι παραπάνω παρεµβάσεις θα θεραπεύσουν αδυναµίες και θα
αναδείξουν την λανθάνουσα δυναµική.
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∆ευτερευόντως
 Η προβολή και επικοινωνία αποτελεί για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης
ιδιαίτερα

σηµαντική

παράµετρο

αφού

εξασφαλίζει

τη

διείσδυση

της

προσφοράς στην τουριστική αγορά. Κατά συνέπεια απαιτούνται δράσεις και
ενέργειες ικανές να προσελκύσουν επισκέπτες πείθοντας τους ότι η Κρήτη και
οι προσφερόµενες υπηρεσίες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και η
φυσιογνωµία της ανταποκρίνονται επακριβώς στις επιθυµίες τους και δικαίως
την επιλέγουν για τις διακοπές τους.
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η εκπόνηση Marketing Plan σε επίπεδο
περιφέρειας, η δηµιουργία χωρικού συστήµατος προβολής ανά µικροζώνη –
µικρο περιοχή καθώς και η υποδοµή που αφορά πληροφόρηση και ενηµέρωση
επισκεπτών.
 Το θεσµικό πλαίσιο θα επαναπροσδιορισθεί και θα επιβάλλει κανόνες και
µέτρα που σχετίζονται µε κατά κανόνα µε τη χωροταξική οργάνωση και
λειτουργία της τουριστικής δραστηριότητας αλλά και της διατήρησης του
φυσικού περιβάλλοντος στο νησί στοχεύοντας στον έλεγχο και την πρόληψη
και καταστολή παραβατικών φαινοµένων ή τάσεων αλλά και ανθρώπινης
αµέλειας και παράληψης.
 Οι µελέτες αποσκοπούν στην έρευνα, προσδιορισµό και µέτρηση νέων
δεδοµλένων στοιχείων και τάσεων που αφορούν ή επηρεάζουν το σύγχρονο
τουριστικό περιβάλλον για το οποίο η Κρητική τουριστική αγορά θα πρέπει να
προσαρµόζεται τάχιστα και να ανταποκρίνεται µε επάρκεια στους νέους
κανόνες που διέπουν την τεράστια πράγµατι σε παγκόσµιο επίπεδο
τουριστική βιοµηχανία.

Σε αυτό το σηµείο υπογραµµίζεται η σηµασία και η αναγκαιότητα της συνέργιας
και της αλληλοσυµπλήρωσης των κατηγοριών έργων. Σε καµία περίπτωση δεν
θεωρείται

δυνατή

η

επίτευξη

του

επιθυµητού

αποτελέσµατος

χωρίς

τη

διασύνδεση των διαφορετικών µεταξύ τους έργων. Ειδικότερα σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις οι κατηγορίες έργων και ενεργειών έχουν µεταξύ τους έντονη
συνέργια µε συνέπεια το τελικό αποτέλεσµα να προκύπτει µόνο από συνδυασµό
ή ταυτόχρονη (συνδυαστική) εφαρµογή / υλοποίησή τους π.χ. ένα έργο
καθίσταται αναποτελεσµατικό εάν δεν συνοδεύεται από το κατάλληλο νοµοθετικό163
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κανονιστικό πλαίσιο ένα µέτρο καθίσταται ανεφάρµοστο εάν δεν συνοδεύεται από
τον σχετικό έλεγχο εφαρµογής του.
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3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν για την προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Κρήτης υπογράµµισαν ως κυρίαρχα ζητούµενα την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, την αναµόρφωση του θεσµικού
και κανονιστικού πλαισίου, την ισόρροπη διάχυση της τουριστικής κίνησης στο
χώρο και το χρόνο, τη διατήρηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και τη
µεγιστοποίηση της συµβολής του τουρισµού στην ανάπτυξη της Περιφερειακής
οικονοµίας.

Η

υλοποίηση

του

Σχεδίου

∆ράσης

και

συγκεκριµένα

η

ανάπτυξη

των

προτεινόµενων έργων και δράσεων αναµένεται να επιφέρει άµεσες και έµµεσες
επιπτώσεις σε πολλούς τοµείς όπως στην τοπική οικονοµία, στην απασχόληση,
στους τοµείς του τουρισµού, του πολιτισµού, του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
Ειδικότερα:
1. Επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία:
Η διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την ενδοχώρα και τους ορεινούς όγκους
της Περιφέρειας Κρήτης, µέσα από την προώθηση εναλλακτικών µορφών
τουρισµού, αποσκοπεί στην αποκατάσταση της µέχρι σήµερα ανισοκατανοµής
όπου η τουριστική ανάπτυξη περιορίζεται στις παράκτιες ζώνες και τα µεγάλα
αστικά κέντρα.
Τα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν για τη στήριξη του ήπιου τουρισµού
αναµένεται να συµβάλουν:
9 Στη δηµιουργία συµπληρωµατικού εισοδήµατος από έσοδα που θα
προκύψουν από την ενασχόληση µε τουριστικές δραστηριότητες (επενδύσεις
σε νέες µορφές τουρισµού, ενοικίαση δωµατίων, πώληση αγροτικών
προϊόντων κ.α.)
9 Στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που θα προέλθουν από την
ανάπτυξη

των

νέων

επενδύσεων

(καταλύµατα,

ειδικές

τουριστικές

υποδοµές). Ειδικότερα, πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας απευθύνονται σε
άτοµα νεαρής ηλικίας και γυναίκες (οδηγοί βουνού, ξενάγηση επισκεπτών),
που αποτελούν και τις ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες που πλήττονται
εντονότερα από το φαινόµενο της ανεργίας. Η

γυναικεία απασχόληση
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αναµένεται να αυξηθεί καθώς ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών που
ζητούνται γενικά στον τουρισµό είναι παραδοσιακά συνδεδεµένες µε τις
γυναίκες.
9 Στη διασύνδεση

των παραγωγικών τοµέων της τοπικής οικονοµίας

δηµιουργώντας εκατέρωθεν προστιθέµενη αξία. Είναι δεδοµένο ότι ο
τουρισµός της Κρήτης δεν µπορεί και δεν πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα
από τους άλλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο πρωτογενής
τοµέας, η µεταποίηση, το εµπόριο, οι υπηρεσίες και

οι µεταφορές είναι

άρρηκτα συνδεδεµένοι µε τον τουρισµό (π.χ. προσφορά αγροτικών
προϊόντων σε ταβέρνες και ξενοδοχειακές µονάδες, πώληση προϊόντων
χειροτεχνίας σε καταστήµατα ειδών λαϊκής τέχνης κ.α.).
9 Στην αύξηση της πολυαπασχόλησης κυρίως σε αγροτικές περιοχές, όπου το
µικρό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων αλλά και η φύση των αγροτικών
εργασιών εξασφαλίζουν και ενίοτε επιβάλλουν χρόνο για την ενασχόληση µε
άλλες οικονοµικές δραστηριότητες όπως του τουρισµού.
9 Στην αύξηση της ζήτησης των τοπικών προϊόντων που κατά συνέπεια θα
οδηγήσει στην τόνωση της απασχόλησης της πρωτογενούς παραγωγής και
κατ’ επέκταση του τοπικού εισοδήµατος.
9 Στην

αναβίωση

παραδοσιακών

τεχνών

και

επαγγελµάτων

µε

την

προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν στο τουριστικό προϊόν µέσα από την
προώθηση θεµατικών µορφών τουρισµού.
9 Στην προσέλκυση µακροπρόθεσµα νέων επενδύσεων ως αποτέλεσµα της
τουριστικής ανάπτυξης και της προοπτικής που δηµιουργείται.

2. Επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή:
Η

ανάπτυξη

του

τουρισµού

αλληλεπιδράσεων στον

σε

µια

περιοχή

συνεπάγεται

µια

σειρά

κοινωνικό της ιστό. Το µέγεθος και το είδος των

επιπτώσεων συναρτάται άµεσα µε το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που
υιοθετείται και συνεπώς το προφίλ του τουρίστα καθώς επίσης µε το µορφωτικό
επίπεδο των κατοίκων, το βαθµό δεκτικότητας ξένων προτύπων αλλά και τη
δυνατότητα διατήρησης της παράδοσης.
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∆εδοµένου ότι α) το µοντέλο που προτείνεται για την Περιφέρεια Κρήτης είναι
αυτό

της

βιώσιµης

τουριστικής

ολοκληρωµένο σχεδιασµό και

ανάπτυξης

το

οποίο

θα

βασίζεται

σε

β) η τοπική κοινωνία διαθέτει τις κατάλληλες

αντιστάσεις (οι οποίες θα πρέπει να ενισχυθούν), οι επιπτώσεις του τουρισµού σε
κοινωνικό επίπεδο προβλέπεται να είναι θετικές και εστιάζονται:
9 Στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων αφενός µέσα από την
ανάπτυξη/ αναβάθµιση βασικών υποδοµών και υπηρεσιών αποδέκτες των
οποίων δε θα είναι

µόνο οι επισκέπτες αλλά και οι µόνιµοι κάτοικοι και

αφετέρου, από την ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος.
9 Στην τόνωση της τοπικής ζωής κυρίως περιοχών που µέχρι σήµερα
βρίσκονταν σε φθίνουσα αναπτυξιακή πορεία µε έντονα τα σηµάδια της
ερήµωσης. Η ανάπτυξη του τουρισµού σε τέτοιες περιοχές συνεπάγεται την
προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου µε αποτέλεσµα την
αναβίωσή τους.
9 Η τουριστική ανάπτυξη όπως προαναφέρθηκε δηµιουργεί νέες θέσεις
εργασίας και ενισχύει το οικογενειακό εισόδηµα, στοιχεία που αποτελούν
ελκυστικά κίνητρα συγκράτησης του πληθυσµού και ειδικότερα των νέων,
που επιθυµούν να εργαστούν σε τοµείς διαφορετικούς από εκείνον του
πρωτογενή τοµέα. Συµπεραίνεται κατά συνέπεια ότι ο τουρισµός και
ειδικότερα ο ήπιος αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις το µέσο για την
οικονοµική ανάπτυξη φθινουσών περιοχών (ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές,
ενδοχώρα

µε σηµάδια εγκατάλειψης) και την αποφυγή

φαινοµένων

ερήµωσης της υπαίθρου.
9 Η υλοποίηση δράσεων όπως προγράµµατα κατάρτισης και ενέργειες
ενηµέρωσης -ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού αναµένεται να
αναβαθµίσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, να ενδυναµώσουν τις αντοχές του και
να συµβάλουν ενεργά στην διαφύλαξη πανάκριβων αξιών όπως η φύση και ο
τοπικός πολιτισµός.
9 Στη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας σε περιοχές της ενδοχώρας και των
ορεινών όγκων όπου οι κάτοικοι συνήθως έχουν ισχυρές αντιστάσεις και
είναι λιγότερο δεκτικοί σε νέα πρότυπα µε συνέπεια οι αλληλοεπιδράσεις να
είναι ιδιαίτερα περιορισµένες.

3. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον:
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Η περιβαλλοντική διάσταση είναι καθοριστικός παράγοντας καθώς υπάρχει
ευθεία συσχέτιση του τύπου του τουρισµού και των επιπτώσεων που αυτός
δηµιουργεί.
Η απρογραµµάτιστη ανάπτυξη του τουρισµού συνεπάγεται πλήθος δυσµενών
επιπτώσεων για το φυσικό περιβάλλον που πολλές φορές µπορεί να είναι µη
αναστρέψιµες. Τέτοια προβλήµατα εντοπίζονται σε τουριστικές περιοχές της
Κρήτης όπου η τουριστική ανάπτυξη ήταν ραγδαία και ανεξέλεγκτη και το
τουριστικό µοντέλο που επικράτησε ήταν αυτό του µαζικού τουρισµού.
Ωστόσο, η τουριστική ανάπτυξη µπορεί να συµβάλλει θετικά στο φυσικό
περιβάλλον υπό την προϋπόθεση ότι θα βασίζεται σε στοιχεία ηπιότητας,
αειφορίας και θα λαµβάνει υπόψη τη φέρουσα ικανότητα της εκάστοτε περιοχής.
Οι συνέπειες στον τοµέα του φυσικού περιβάλλοντος που προκύπτουν από το
συγκεκριµένο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης αφορούν:
9

Στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και
ειδικότερα την προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών δεδοµένου
ότι η υψηλή ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό κριτήριο
προσέλκυσης και προώθησης θεµατικού τουρισµού (π.χ. οικολογικός
τουρισµός). Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον µέσω
της προώθησης διαχειριστικών σχεδίων σε ευαίσθητες περιοχές, της
εκπόνησης

περιβαλλοντικών

µελετών

όπου

απαιτείται,

της

ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσµού και των επισκεπτών σε θέµατα
περιβάλλοντος, της µέτρησης της φέρουσας ικανότητας κ.λπ.
9

Η ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού προϋποθέτει την ένταξη του φυσικού
περιβάλλοντος στην παραγωγική διαδικασία γεγονός που συνεπάγεται την
ανάδειξη στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (φαράγγια, σπήλαια,
διαδροµές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.α.) και την ήπια αξιοποίησή
τους. Από τα προηγούµενα γίνεται αντιληπτό ότι φυσικοί πόροι υψηλής
οικολογικής αξίας αν δεν ενταχθούν στο τουριστικό προϊόν, στην πλειοψηφία
των

περιπτώσεων

υποβαθµίζονται

καθώς

δεδοµένου ότι δεν αποφέρουν άµεσα

τυγχάνουν

εγκατάλειψης,

έσοδα και ως εκ τούτου δεν

προκαλούν το ενδιαφέρον και την προσοχή κανενός.

4. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές –πολιτιστικό περιβάλλον:
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Η ορθολογική και µε προγραµµατισµό ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα κρίνεται
αναγκαία προκειµένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόµενα του παρελθόντος
όπως αλλοίωση του οικιστικού περιβάλλοντος κυρίως λόγω της εκτεταµένης και
αυθαίρετης δόµησης.
Οι πολιτιστικοί πόροι αποτελούν πλέον παράµετρο άµεσα συνυφασµένη µε τον
εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος. Οι τάσεις στην τουριστική αγορά
καταγράφουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών όχι µόνο για τον ήλιο και τη
θάλασσα αλλά και για τη γνωριµία του τόπου προορισµού (έθιµα, πολιτιστικοί
πόροι) γεγονός που συνεπάγεται την ενεργοποίηση των αρµόδιων φορέων για
την προστασία των πολιτιστικών πόρων.
Συγκεκριµένα

οι

επιπτώσεις

της

βιώσιµης

τουριστικής

ανάπτυξης

στο

ανθρωπογενές και πολιτιστικό περιβάλλον αφορούν:
9 στην αισθητική αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη
της τοπικής αρχιτεκτονικής µέσα από παρεµβάσεις αναπλάσεων πλατειών,
οικισµών κ.α.
9 στην διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα από την
ανάδειξη

ανθρωπογενών στοιχείων (µιτάτα, κρήνες), την διατήρηση και

ανάδειξη τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων (αγροτικά πανηγύρια όπως
π.χ. καζανέµατα, κουρές κ.α). την αναβίωση παραδοσιακών τεχνών κ.λπ.
9 το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τον πολιτισµό διάφορων περιοχών
οδηγεί στο να επανεκτιµήσουν οι κάτοικοι την τοπική τους ταυτότητα και να
συµβάλουν στην ανάδειξη και ενδυνάµωσή της.
9 στην ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου µέσω της
ένταξής του στο τουριστικό προϊόν.
9 στην

ενίσχυση

της

πολιτιστικής

ζωής

στο

πλαίσιο

της

ανάπτυξης

πολιτιστικών δρώµενων για την προσέλκυση επισκεπτών.

5. Επιπτώσεις στον τοµέα του τουρισµού:
Η υλοποίηση των προτεινόµενων έργων και ενεργειών του Σχεδίου ∆ράσης για
την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης αναµένεται να επιφέρει
σοβαρές αλλαγές και θετικές επιπτώσεις στον τουριστικό τοµέα. Συγκεκριµένα:
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9 Αναβάθµιση του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος και ειδικότερα των
υποδοµών διαµονής µέσω του εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων καταλυµάτων
και της δηµιουργίας, όπου υπάρχει χωρική αντοχή, νέων σύγχρονων και
υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακών µονάδων.
9 Εµπλουτισµό

και

διαφοροποίηση

του

τουριστικού

προϊόντος

της

Περιφέρειας Κρήτης µέσω της προώθησης του θεµατικού τουρισµού.
9 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κρητικού τουριστικού προϊόντος αφενός
µέσα από την ποιοτική του αναβάθµιση και αφετέρου, µέσα από την
διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό του.
9 Επιµήκυνση

της

τουριστικής

περιόδου

µε

την

προϋπόθεση

της

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος (χειµερινός τουρισµός, ορεινός
τουρισµός).
9 ∆ιάχυση της τουριστικής ανάπτυξης δεδοµένου ότι προωθείται η ανάπτυξη
προς τους ορεινούς όγκους και την ενδοχώρα.
9 Ανάσχεση της τουριστικής µεγέθυνσης σε κορεσµένες περιοχές µέσα από
την θέσπιση συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. ∆ηµιουργία συµπληρωµατικού
εισοδήµατος
2. ∆ηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας
3. Αύξηση γυναικείας
απασχόλησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
1. Βελτίωση του επιπέδου ζωής
2. Τόνωση της τοπικής ζωής
3. Συγκράτηση του πληθυσµού
4. Αναβάθµιση ανθρώπινου
κεφαλαίου
5. ∆ιατήρηση τοπικής ταυτότητας

4. Αύξηση της πολυαπασχόλησης
5. Ενίσχυση βαθµού διασύνδεσης
παραγωγικών τοµέων
6. Αναβίωση παραδοσιακών
τεχνών και επαγγελµάτων
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.

Αισθητική αναβάθµιση
δοµηµένου περιβάλλοντος

2.

∆ιατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής

3.

∆ιαφύλαξη της τοπικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς

4.

Επανεκτίµηση της τοπικής
ταυτότητας

5.

Ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση
πολιτιστικών πόρων

6.

1. Ποιοτική αναβάθµιση
τουριστικού προϊόντος
2. Εµπλουτισµός / διαφοροποίηση
τουριστικού προϊόντος
3. Αύξηση ανταγωνιστικότητας
τουριστικού προϊόντος
4. Επιµήκυνση τουριστικής
περιόδου
5. ∆ιάχυση τουριστικής ανάπτυξης
6. Ανάσχεση τουριστικής

Ενίσχυση της πολιτιστικής

µεγέθυνσης κορεσµένων

ζωής

περιοχών
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
2. Ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1η:
Περιοχή Κισσάµου

2η :
Νοτιοδυτική περιοχή
Νοµού Χανίων
3η :
Περιοχή βορείων
Παραλίων Ν. Χανίων
4η:
Περιοχή Λευκών
Ορέων
5η:
Περιοχή
Αποκόρωνα
6η:
Περιοχή Σφακίων
Γαύδου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Λιµάνι Κισσάµου -επιβατικός σταθµός

Νοµαρχία Χανίων

500.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή σταθµού βιολογικού καθαρισµού Κισσάµου

∆ήµος Κισσάµου

4.500.000

2006

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή σταθµού βιολογικού καθαρισµού Κολυµπαρίου

∆ήµος Κολυµπαρίου

4.500.000

2006

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑ
ΠΗΓΗ
ΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΣ
ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Αποπεράτωση τουριστικού λιµένα Παλαιόχωρας

Νοµαρχία Χανίων

400.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Ταυρωνίτη -Παλαιόχωρα

Περιφέρεια

8.800.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Ανάδειξη και προστασία κεδρόδασους στο Ελαφονήσι

∆ιεύθυνση ∆ασών
Περιφέρειας

45.000

2004

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή σταθµού βιολογικού καθαρισµού Παλαιόχωρας
-Κουντούρας

∆ήµος Πελεκάνου

3.000.000

2007

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Βελτιώσεις λιµένα Σούδας

Νοµαρχία Χανίων

800000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση σύνδεσης οδού Σούδας - Αεροδρόµιο Χανίων

Περιφέρεια

8.000.000

2006

Π..∆.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση οδικού τµήµατος διασύνδεσης Χανιά - Σούγια

Περιφέρεια

6.000.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Αλικιανός -Φουρνές -Λάκκοι Οµαλός

Περιφέρεια

3.500.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Αποκατάσταση οικοτόπων και προστασία πανίδας λίµνης
Κουρνά

∆ιεύθυνση ∆ασών
Περιφέρειας

1.000.000

2006

ΕΠΠΕΡ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή σταθµού βιολογικού καθαρισµού περιοχής
Γεωργιούπολης

∆ήµος Γεωργιούπολης

3.000.000

2007

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση οδού Ασκύφου -Ταύρης

∆ήµος Σφακίων

300.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Βρύσες -Χώρα Σφακίων

Περιφέρεια

4.500.000

2004

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση έργων λιµένα Ρεθύµνου

Νοµαρχία Ρεθύµνου

800.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Κόµβος Ατσιπόπουλου και είσοδος Ρεθύµνου

Περιφέρεια

1.500.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Ρέθυµνο -Σπήλι -Αγ. Γαλήνη

Περιφέρεια

3.000.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή σταθµού βιολογικού καθαρισµού βόρειων
παραλίων Ρεθύµνου

∆ήµος Ρεθύµνου

3.000.000

2008

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Σήµανση οδικού δικτύου Ν. Ρεθύµνου

Περιφέρεια

250.000

2008

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

9η:
Περιοχή Αµαρίου

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση µαρίνας Αγ. Γαλήνης

Νοµαρχία Ρεθύµνου

450.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

10η:
Περιοχή
Μυλοποτάµου

ΡΕΘΥΜΝΟΥ /
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Αποπεράτωση σύνδεσης οδικού δικτύου Ανωγείων -Νίδας Βοριζίων

∆ήµος Ανωγείων

1.500.000

2008

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

8η:
Περιοχή
Βορειοανατολικού
Ρεθύµνου

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση κάθετου άξονα Ηράκλειο -Αγ. ∆έκα

Περιφέρεια

35.000.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

ΧΥΤΑ Αγίας Βαρβάρας

Περιφέρεια

10.000.000

2007

ΕΠΠΕΡ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Εγκατάσταση υποδοχής µικρών σκαφών στο Λιµένα
Ηρακλείου

ΟΛΗ ΑΕ

350.000

2005

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση υποδοµών αερολιµένα Ηρακλείου

Περιφέρεια

2.000.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ / Ε.Π. ΥΠ.
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή κόµβου επί του ΒΟΑΚ στο τµήµα Αγίας
Πελαγίας

Περιφέρεια

600.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση οδού Κρουσώνας - Βρωµονερό - Λιβάδα Ζώµινθος

∆ήµος Κρουσώνα Ανωγείων

500.000

2006

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

∆ηµιουργία πολυχώρου µηχανοκίνητου αθλητισµού στη
Σκαφιδαρά

Ιδιώτες

150.000

2007

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

15η:
Περιοχή
ΧερσονήσουΜαλίων

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή κόµβου επί του ΒΟΑΚ στο τµήµα Καρτερού

Περιφέρεια

600.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

16η:
Περιοχή Οροπεδίου
Λασιθίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Χερσονήσου Οροπεδίου Λασιθίου

Περιφέρεια

6000000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Σταθµός υποδοχής επιβατών λιµένα Αγ. Νικολάου

Νοµαρχία Λασιθίου

500.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση οδού Αγ. Νικολάου -Ελούντας

∆ήµος Αγ. Νικολάου

3.000.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

ΒΟΑΚ τµήµα Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό

Περιφέρεια

1.500.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση οδού Νεάπολης -Οροπέδιο Λασιθίου

Περιφέρεια

6.000.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση οδικού δικτύου Ηράκλειο- Βιάννος

Περιφέρεια

35.000.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση οδού Αµιρά -Οµαλός Βιάννου

∆ήµος Βιάννου

600.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

ΝΟΑΚ τµήµα Κουτσουρά -Μακρύ Γιαλού -Ανάληψης

Περιφέρεια

5.000.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση υποδοµών αεροδροµίου Σητείας

∆ήµος Σητείας

1.500.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Κατασκευή σταθµού βιολογικού καθαρισµού Παλαίκαστρου

∆ήµος Ιτάνου

3.000.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Οδικό δίκτυο Σητεία- Παλαίκαστρο -Βάϊ

Περιφέρεια

8.000.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ /
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

ΝΟΑΚ: Βελτίωση οδικού δικτύου Ρέθυµνο - Μοίρες -Άνω
Βιάννος - Ιεράπετρα

Περιφέρεια

30.000.000

2008

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

11η:
Περιοχή Μεσσαράς
12η:
Περιοχή
Βορειοδυτικών
παραλίων
Ηρακλείου
13η:
Περιαστική ζώνη
Ηρακλείου

17η:
Περιοχή
Μεραµβέλλου

18η:
Περιοχή Βιάννου
19η: Περιοχή
Ιεράπετρας

20η:
Περιοχή Σητείας

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ /
ΡΕΘΥΜΝΟΥ/
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

ΝΟΑΚ: Βελτίωση οδικού δικτύου Σφακιά -Ροδάκινο Ακούµια-Κόκκινος Πύργος -Τυµπάκι

Περιφέρεια

12.000.000

2008

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
/ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Βασικές Υποδοµές

Επέκταση του ΝΟΑΚ από Καστελιανά -Τσούτσουρα Κερατόκαµπο έως Ιεράπετρα

Περιφέρεια

4.500.000

2008

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΚΡΗΤΗ

Βασικές Υποδοµές

Έργα ανάπλασης παραλιών Αµµουδάρας, Κοκκίνι Χάνι,
Αγίας Πελαγίας, Χερσονήσου, Μαλίων, Ματάλων, Πλατανιά
Ρεθύµνου, Σκαλέτας-Σταυρωµένου, Αγίας Γαλήνης,
Πλατανιά Χανιών, Χώρας Σφακίων, Κολυµπαρίου-Μάλεµε,
Μπαλίου, Κόκκινου Πύργου, Αρβης, Τρυπητής, Λέντα,
Μαραθίου, Ελαφονησίου, Παχιάς Άµµου

∆ήµοι

6.000.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Βασικές Υποδοµές

Βελτίωση οδικού δικτύου Καστέλι Κισσάµου - Πλάτανος Στόµιο- Παλαιόχωρα -Σούγια

Περιφέρεια

6.000.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

237.145.000

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3η : Περιοχή
βορείων Παραλίων
Ν. Χανίων

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Συνεδριακό κέντρο στα βόρεια παράλια Ν.
Χανίων

Ιδιώτης

5.000.000

2007

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Γήπεδο γκόλφ Αγ. Τριάδος

Ιδιώτες

12.000.000

2008

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρο Αθλητικού -Προπονητικού Τουρισµού
Σούδας

∆ήµος Σούδας

3.000.000

2005

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Ορειβατικό καταφύγιο -αναρριχητική πιστα
Ζούρβα

∆ήµος Μουσούρων

150.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Ορειβατικό καταφύγιο Καλλέργη

∆ήµος Μουσούρων

150.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

4η:
Περιοχή Λευκών
Ορέων

5η:
Περιοχή Αποκόρωνα
6η:
Περιοχή Σφακίων
Γαύδου
7η:
Περιοχή Πλακιά
8η:
Περιοχή
Βορειοανατολικού
Ρεθύµνου
9η:
Περιοχή Αµαρίου

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Ορειβατικό καταφύγιο Κατσιβέλη -Βόλικα

∆ήµος Κεραµιών

150.000

2005

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό Κέντρο Οµαλού

∆ήµος Μουσούρων

150.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα αναρρίχησης Γκίγκιλου

∆ήµος Μουσούρων

30.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο περιοχής Ζούρβα -Μεσκλών

∆ήµος Μουσούρων

30.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο πουλιών Αγιάς

∆ήµος Θερίσου

30.000

2004

ΕΠΠΕΡ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο Κουρνά

∆ήµος Γεωργιούπολης

30.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Ορειβατικό Καταφύγιο Ταύρης

∆ήµος Σφακίων

150.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό Κέντρο Καλλικράτη

∆ήµος Σφακίων

150.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Θαλάσσιο καταδυτικό πάρκο Πλακιά

∆ήµος Φοίνικα

75.000

2005

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Οικοτουριστική αξιοποίηση Μονής Πρεβέλης

∆ήµος Φοίνικα

300.000

2004

ΕΠΠΕΡ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Βελτίωση υποδοµών κατασκήνωσης Μ.
Αρκαδίου

∆ήµος Αρκαδίου

100.000

2004

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Αξιοποίηση Αρκαδιώτικου φαραγγιού

∆ήµος Αρκαδίου

45.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Γήπεδο γκόλφ Μαρουλά

Ιδιώτες

12.000.000

2005

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ιαδροµή ενοποίησης χώρων Αρχαίας
Ελεύθερνας

∆ήµος Αρκαδίου

175.000

2004

ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρα θαλασσοθεραπείας Ρεθύµνου

Ιδιώτες

4.500.000

2005

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό Κέντρο Μέρωνα

∆ήµος Συβρίτου

150.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

10η:
Περιοχή
Μυλοποτάµου

11η:
Περιοχή Μεσσαράς

12η:
Περιοχή
Βορειοδυτικών
παραλίων Ηρακλείου
13η:
Περιαστική ζώνη
Ηρακλείου

Βελτίωση υποδοµής - πρόσβασης σπηλαίου
Ιδαίον Άντρο
Ολοκλήρωση ξενώνα και χιονοδροµικού
κέντρου Νίδας

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ιαδροµή σπηλαιολογικού πάρκου Ανωγείων

∆ήµος Ανωγείων

120.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

∆ήµος Ανωγείων

750.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

∆ήµος Ανωγείων

300.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία κέντρου Τοξοβολίας στη Ζώµινθο

∆ήµος Ανωγείων

90.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό Κέντρο Νίδας

∆ήµος Ανωγείων

150.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα µηχανοκίνητου αθλητισµού στο Ζαρό

∆ήµος Ζαρού

150.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΠΕΠ
ΚΡΗΤΗΣ / ΕΠ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση υποδοµών χωριού Κρητικής
Νεολαίας

∆ήµος Ζαρού

2.000.000

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Υδροθεραπευτήριο ∆ήµου Ρούβα (Πανασσός)

∆ήµος Ρούβα

60.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό κέντρο Αη Γιάννη Ρούβα

∆ήµος Ρούβα

150.000

2006

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηιµουργία κέντρου σκοποβολής στο Ζαρό

∆ήµος Ζαρού

150.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία εγκαταστάσεων προπονητικού
τουρισµού στο ∆ήµο Γαζίου

∆ήµος Γαζίου

3.000.000

2006

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Ναυταθλητικό Κέντρο Γαζίου

∆ήµος Γαζίου

1.500.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Θαλάσσιο καταδυτικό πάρκο Γαζίου

∆ήµος Γαζίου

75.000

2005

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Αποκατάσταση υποδοµής καταφυγίου
Εβδοµου

∆ήµος ΄Τυλίσσου

90.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία ήπιων υποδοµών διαµόρφωσης
οικοτουριστικών διαδροµών και δηµιουργία
χωρικού συστήµατος επιτόπιας προβολής για
τη διαδροµή Αγία Πελαγία – Ροδιά - Φαράγγι
Αλµυρού - Λίµνη Αλµυρού - περιοχή τρεις
εκκλησιές – Αρόλιθος – Μάραθο - Βουλισµένο
Αλώνι - Σπήλαιο ∆όξας - Γενί Γγκαβέ –
Τύλισος – Γωνιές - σπήλαια Χαϊνόσπηλιο και
Καµαρακίου – Εβδοµος.

Νοµαρχία Ηρακλείου

150.000

2004

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία ήπιων υποδοµών διαµόρφωσης
οικοτουριστικών διαδροµών και δηµιουργία
χωρικού συστήµατος επιτόπιας προβολής για
τη διαδροµή Ηράκλειο – Κνωσσός - Φαράγγι
Αγίας Ειρήνης – Γιούχτας – Αρχάνες - χωριά
δήµου Καζαντζάκη - Μονή Επανοσήφη

Νοµαρχία Ηρακλείου

150.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

14η:
Περιοχή
Αστερουσίων
15η:
Περιοχή
Χερσονήσου-Μαλίων

16η:
Περιοχή Οροπεδίου
Λασιθίου

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία ήπιων υποδοµών διαµόρφωσης
οικοτουριστικών διαδροµών και δηµιουργία
χωρικού συστήµατος επιτόπιας προβολής για
τη διαδροµή Ηράκλειο - Κρουσώνας - ∆άσος
Βρωµονερού - Κρουσανιώτικο Λιβάδι Φαράγγι Αγίας Ειρήνης – Σάρχος - ∆αφνές.

Νοµαρχία Ηρακλείου

150.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

∆ηµιουργία ήπιων υποδοµών διαµόρφωσης
οικοτουριστικών διαδροµών και δηµιουργία
χωρικού συστήµατος επιτόπιας προβολής για Νοµαρχία Ηρακλείου
τη διαδροµή Ηράκλειο - Επισκοπή - Θραψανό Σµάρι-Καστέλι Πεδιάδος.

150.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο Καπετανιανών -ΚόφιναΣτερνών

∆ήµος Κόφινα

30.000

2004

LEADER +

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα αναρρίχησης Κόφινα

∆ήµος Κόφινα

30.000

2004

LEADER +

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία γηπέδων γκολφ

Ιδιώτες

12.000.000

2005

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ήµος Χερ/σου

75.000

2004

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ήµος Χερ/σου

45.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρο ανεµοπτερισµού Αβδού

Ιδιώτες

150.000

2005

LEADER +

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα αναρρίχησης στο Λιµνάκαρο

∆ήµος Οροπεδίου

30.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

200.000

2005

LEADER +

Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου σπηλαίου Αγ.
Φωτεινής
Ανάδειξη - αξιοποίηση -προστασία φαραγγιού
Ρόζας (Κερά)

∆ηµιουργία ήπιων υποδοµών διαµόρφωσης
φυσιολατρικών διαδροµών και χωρικό σύστηµα
επιτόπιας προβολής για τις διαδροµές
Χερσόνησος - Μάλια - Κουτουλουφάρ ι- Μονή
Νοµαρχία Ηρακλείου Γουβερνιώτισας - Αβδού-Φαράγγι και
Λασιθίου
υγροβιότοπος Αποσελέµη- σπήλαιο Αγίας
Φωτεινής - Γωνιές-Φαράγγι Ρόζας - Κράσι Οροπέδιο Λασιθίου-σπήλαιο ∆ικταίο - σπήλαιο
Τραπέζας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Ολοκλήρωση αθλητικού κέντρου Οροπεδίου
Λασιθίου

Ιδιώτες

1.500.000

2006

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρο ιππασίας Οροπεδίου

Ιδιώτες

200.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία ποδηλατόδροµου στο Οροπέδιο
Λασιθίου

Νοµαρχία

100.000

2006

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό κέντρο Καθαρού

∆ήµος Αγ. Νικολάου

150.000

2004

LEADER +

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα αναρρίχησης φαραγγιού Κριτσάς

∆ήµος Αγ. Νικολάου

30.000

2004

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Συνεδριακό Κέντρο Ελούντας

Ιδιώτες

5.000.000

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

17η:
Περιοχή
Μεραµβέλλου

18η:
Περιοχή Βιάννου

19η: Περιοχή
Ιεράπετρας

20η:
Περιοχή Σητείας

Τουριστικές Υποδοµές

Γήπεδο γκόλφ Αγ. Νικολάου
Ολοκλήρωση - λετουργία Μαρίνας Αγ.
Νικολάου
∆ηµιουργία θαλάσιου καταδυτικού πάρκου Αγ.
Νικολάου
∆ηµιουργία παρατηρητηρίου στο νησί
Κολοκύθα (Γλαρονήσι) της Ελούντας

Ιδιώτες

12.000.000

2008

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

∆ήµος Αγ. Νικολάου

300.000

2004

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

∆ήµος Αγ. Νικολάου

75.000

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

∆ήµος Αγ. Νικολάου

30.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρα θαλασσοθεραπείας Ελούντας

Ιδιώτες

4.500.000

2007

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρα θαλασσοθεραπείας Αγ. Νικολάου

Ιδιώτες

4.500.000

2007

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

∆ήµος Αγ. Νικολάου

80.000

2006

ΕΠΠΕΡ

Ιδιώτες

3.000.000

2007

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Προστασία και αξιοποίηση ευαίσθητου
οικοσυστήµατος του νησιού της Ελούντας
∆ηµιουργία µονάδας αιµοκάθαρσης - Άγιος
Νικόλαος

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία µονάδας αποκατάτασης
παραπληγικών - Νεάπολη Λασιθίου

Ιδιώτες

3.000.000

2007

INTERREG III

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό Κέντρο Οµαλού Βιάννου

∆ήµος Βιάννου

150.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα αναρρίχησης Σύµης

∆ήµος Βιάννου

30.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Κατασκηνωτικό κέντρο Σελάκανου

∆ήµος Ιεράπετρας

150.000

2004

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Ορειβατικό καταφύγιο Λαζάρου

∆ήµος Βιάννου

150.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Αποκατάσταση υποδοµής καταφυγίου Αφέντη

∆ήµος Μακρύ Γιαλού

90.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ήµος Μακρύ Γιαλού,
ΕΤΑ ΑΕ

12.000.000

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Γήπεδο γκόλφ στη θέση Απηγανιά ∆. Μακρύ
Γιαλού
∆ηµιουργία εγκαταστάσεων προπονητικού
τουρισµού στην Ιεράπετρα

∆ήµος Ιεράπετρας

3.000.000

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο Ορεινού

∆ήµος Μακρύ Γιαλού

30.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο Περιοχής Χα

∆ήµος Ιεράπετρας

30.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Παρατηρητήριο Μπραµιανών

∆ήµος Ιεράπετρας

30.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Οικοτουριστική αξιοποίηση οικισµού
Μπέµπονα

Ιδιώτες

300.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Πίστα µηχανοκίνητου αθλητισµού στη Μονή
Τοπλού

Μονή Τοπλού

150.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

Γήπεδο γκόλφ Μονής Τοπλού

Ιδιώτες

12.000.000

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία εγκαταστάσεων προπονητικού
τουρισµού στη Σητεία

∆ήµος Σητείας

3.000.000

2006

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία Σπηλαιολογικού πάρκου Σίτανου

∆ήµος Σητείας -Ιτάνου

300.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ιαδροµή Σητεία – Πραισός – Βόϊλα – Εθιά –
Ζήρος – Ξηρόκαµπος - Νήσοι Καβάλοι –
Ζάκρος - φαράγγι νεκρών - αρχαιολογικός
χώρος Ζάκρου – σπήλαιο - Πελεκητά –
Κουφονήσι.

Νοµαρχία Λασιθίου

100.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία δικτύου ελικοδροµίων Οµαλός,
Βιάννος, Οροπέδιο Λασιθίου, Παλαιόχωρα

Περιφέρεια

600.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ηµιουργία Κέντρων πληροφόρησης
τουριστών στους οικισµούς Χανιά, Ρέθυµνο,
Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Σφακιά, Πλακιάς,
Ανώγεια, Χερσόνησος, Αρχάνες, Ζαρός,
Βιάννος, Ελούντα, Σητεία, Ιεράπετρα,
Τζερµιάδο

Νοµαρχίες Ηρακλείου,
Ρεθύµνου, Χανίων,
Λασιθίου

250.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ

Τουριστικές Υποδοµές

∆ιεθνής ποδηλατικός γύρος Κρήτης

ΠΟΗ Κάστρο

150.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τουριστικές Υποδοµές

Κέντρα πληροφόρησης Χερσ/σου, Σητείας,
Βιάννου, Ζαρού, Χανίων, Ρεθύµνου,
Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου, Σφακίων, Πλακιά,
Ανωγείων, Αρχανών, Ελούντας, Ιεράπετρας,
Τζερµιάδου

Περιφέρεια

1.500.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Τουριστικές Υποδοµές

Αξιοποίηση φαραγγιών υψηλής δυσκολίας (για
ειδικές οµάδες επισκεπτών) (∆ηµιουργία
χωρικού συστήµατος επιτόπιας προβολής,
εξοπλισµός προσπέλασης και υλοποίηση
ενιαίων προγράµµατος προβολής): φαράγγια
Κλάδου, Τρυπητής, Ελιγιά (Ν. Χανίων)
Καµαρών (Ν. Ήρακλείου), Καβουσίου, Αρβης,
Κερατόκαµπου, Χα (Ν. Λασιθίου).

∆ήµοι

180.000

2007

ΕΠ.Α.Α.Υ

Τουριστικές Υποδοµές

Αξιοποίηση σπηλαίων υψηλής δυσκολίας (για
ειδικές οµάδες επισκεπτών) (∆ηµιουργία
χωρικού συστήµατος επιτόπιας προβολής,
εξοπλισµός προσπέλασης και υλοποίηση
ενιαίων προγράµµατος προβολής). Σπήλαια:
Τζανή Σπήλιος Οµαλού Χανίων, Καλιακουδές
Γκιγκίλου Χανίων, ∆ρακωλάκι Αη Γιάννη
Λευκών Ορέων, Κέραµος Ατζίνες Λευκών
Ορέων, Μαύρο Σκιάδι Λευκών Ορέων,
Γουργούθακας Ατζίνες, Λευκών Ορέων, Βρυσί
Λάκκων Ν. Χανίων, Κορίτσι ∆, Ανωγείων,
Πετραδωλάκια ∆. Ανωγείων, Ταφκούρα ∆.
Ανωγείων, ∆ιπλοτάφκι ∆. Ανωγείων, Ερφοι ∆.
Αρκαδίου, Μεσιακός Ασίτες Ν. Ηρακλείου,
Σάρχος ∆. Κρουσώνα, Αγία Φωτεινή
∆.Χερσονήσου, Τρύπα Σελένας Ν. Λασιθίου,
Μιτάτο-Μαγγασά Ε.Σητείας, Περιστεράς ∆ήµος
Ιτάνου, Οξω Λατσίδι ∆. Σητείας.

∆ήµοι

300.000

2007

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΚΡΗΤΗ

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ

Τουριστικές Υποδοµές

ΣΥΝΟΛΟ

∆ηµιουργία χωρικού συστήµατος επιτόπιας
προβολής και υλοποίηση ενιαίων
προγράµµατος προβολής φαραγγιών µε
εύκολη πρόσβαση: Μιλάτου Νεάπολης, ∆ικταίο
Άντρο Οροπεδίου Λασιθίου, Τράπεζας
Οροπεδίου Λασιθίου, Απαλούστρες
Ιεράπετρας, Κατωφύγι Καρύδιου, Πελεκητά ή
Συκιάς Κάτω Ζάκρο Σητείας, Αρκαλοχωρίου ή
Προφήτη Ηλία, Καµηλάρι Τυλίσσου,
Ανεραϊδόγουλα Σελάκανου, Καµαρών Ζαρού,
Χωστό Νερό Γιούχτα, Ειλείθυιας ή σπήλαιο του
Καρτερού, Φανταξοσπηλιάρα Πρίνου, Μελιδόνι
ή Γεροντοσπήλιος ∆. Φρε, Τρύπα του Σεντόνη
Ζωνιανών, Ιδαίον Άντρον ή Σπηλιάρα της
βοσκοπούλας Ανωγείων, Τρύπα του Λέντακα
∆ήµου Φρε, Καθολικό, Ακρωτηρίου Χανίων,
Κουρνά Ν. Χανίων, Χαϊνοσπήλιος
Αηδονοχωρίου, Σκοτεινό Γουβών,
Αρκουδοσπηλιά Ακρωτηρίου, Αξού, ∆όξα
Ηρακλείου, Αρκαλόσπηλιος Μαράθου,
∆αµάστα Μαράθου.

∆ήµοι

100.000

2006

129.165.000

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

1η:
Περιοχή Κισσάµου

ΧΑΝΙΩΝ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ενετική έπαυλη "Ροτόντα" Καλαθενών
Κισσάµου

∆ήµος Κισσάµου

200.000

2006

ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2η :
Νοτιοδυτική περιοχή
Νοµού Χανίων

ΧΑΝΙΩΝ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη βυζαντινών ναών Καντάνου Σελίνου

Εφορία Αρχαιοτήτων

300.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

∆ιαµόρφωση περιοχής πηγών Αργυρούπολης ∆ήµος Αργυρούπολης

300.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (Αρχαία
Λάππα) Αργυρούπολης

Εφορία Αρχαιοτήτων

400.000

2007

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΑΝΙΩΝ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Βενετσιάνικοι νερόµυλοι Καλυβών, Στύλου,
Αρµένων

Εφορία Αρχαιοτήτων

300.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΧΑΝΙΩΝ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη φρουρίου Φραγκοκάστελο Σφακίων

Εφορία Αρχαιοτήτων

300.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

5η:
Περιοχή Αποκόρωνα
6η:
Περιοχή Σφακίων
Γαύδου

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη διατηρητέου οικισµού Πίκρη

∆ήµος Αρκαδίου

300.000

2006

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ανάδειξη νερόµυλων οικισµού Μύλων

∆ήµος Ρεθύµνου

200.000

2005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ανάπλαση οικισµού Αµνάτου

∆ήµος Αρκαδίου

600.000

2006

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Επανασχεδιασµός Καρναβαλιού Ρεθύµνου

∆ήµος Ρεθύµνου

100.000

2004

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

9η:
Περιοχή Αµαρίου

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Βυζαντινές εκκλησίες επαρχίας Αµαρίου

Εφορία Αρχαιοτήτων

300.000

2008

ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

11η:
Περιοχή Μεσσαράς

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Βυζαντινοί ναοί Μεσσαράς

Εφορία Αρχαιοτήτων

250.000

2008

ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Βενετσιάνικα πατητήρια ∆. Καζαντζάκη,
Αρχανών

∆ήµοι Καζαντζάκη,
Αρχανών

200.000

2006

LEADER +

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Επανασχεδιασµός πολιτιστικής εκδήλωσης
"Γιορτή του Κρασιού" ∆αφνών

∆ήµος Ηρακλείου

100.000

2004

LEADER +

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

∆ρόµοι του κρασιού περιοχής ∆ήµου Ν.
Καζαντζάκη

∆ήµος Ν. Καζαντζάκη

200.000

2006

LEADER +

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

∆ίκτυο Βυζαντινών εκκλησιών ∆ήµου
Επισκοπής

∆ήµος Επισκοπής

200.000

2006

LEADER +

8η:
Περιοχή
Βορειοανατολικού
Ρεθύµνου

13η:
Περιαστική ζώνη
Ηρακλείου

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

14η:
Περιοχή
Αστερουσίων

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου
ιερού Κορυφής Κόφινα

Εφορία Αρχαιοτήτων

250.000

2006

LEADER +

15η:
Περιοχή
Χερσονήσου-Μαλίων

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη παλαιοχριστιανικών Βασιλικών
Χερ/σου

Εφορία Αρχαιοτήτων

250.000

2008

ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μουσείο Παλαιοντολογίας Κριτσάς Καθαρού

∆ήµος Αγ. Νικολάου

400.000

2006

LEADER +

Εφορία Αρχαιοτήτων

300.000

2007

ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εφορία Αρχαιοτήτων

800.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΕφορίαΑρχαιοτήτων

250.000

2006

ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

17η:
Περιοχή
Μεραµβέλλου

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Λατώ
Αναστήλωση, Ανάδειξη, Ηλεκτροδότηση και
Υδροδότηση Σπιναλόγκας

Εφορία Αρχαιοτήτων

1.500.000

2008

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάπλαση και ανάδειξη παραδοσιακών
οικισµών Κριτσάς -Λιµνών- Πάνω Ελούντας

∆ήµος Αγ. Νικολάου

100.000

2007

ΕΠΠΕΡ / ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Αξιοποίηση Αλυκών Ελούντας

∆ήµος Αγ. Νικολάου

500.000

2008

ΕΠΠΕΡ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗ

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Ανάδειξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής
Ελούντας, ναών Κριτσάς, Κρούστας
Επέκταση αρχαιολογικού µουσείου Αγ.
Νικολάου

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

20η:
Περιοχή Σητείας

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Ανάδειξη Ενετικής Έπαυλης Ετιάς

Εφορία Αρχαιοτήτων

300.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάδειξη µεσαιωνικού οικισµού Βόϊλα

Εφορία Αρχαιοτήτων

600.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάπλαση οικισµού Κλεισίδι Ζάκρου

∆ήµος Ιτάνου

600.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

Αναβάθµιση Γιορτής Σουλτανίνας Σητείας

∆ήµος Σητείας

100.000

2004

LEADER +

Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον
Ανθρωπογενές-Πολιτιστικό Φυσικό Περιβάλλον

ΣΥΝΟΛΟ

∆ίκτυο Ιερών Μονών Κρήτης

Μητροπόλεις

150.000

2007

LEADER +

∆ηµιουργία ενιαίου αρχαιολογικού χάρτη
Κρήτης

Περιφέρεια

300.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Προβολή - προώθηση αγροτικών πανηγυριών

Περιφέρεια

100.000

2006

ΕΠ.Α.Α.Υ

Ανάδειξη Προβολή της διαδροµής " Οι δρόµοι
της ελιάς"

Περιφέρεια

200.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

∆ηµιουργία δικτύου ελαιοθηκών Κρήτης

ΣΕ∆ΗΚ

1.000.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

11.950.000

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης φορέων, κατοίκων και
επισκεπτών σε θέµατα τουρισµού -πολιτισµούπεριβάλλοντος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

150.000

2004 - 2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κοινοπραξία / δικτύωση επιχειρηµατιών

Ιδιώτης

300.000

2006

LEADER +

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κάρτιση σε θέµατα υποδοχής –
πληροφόρησης – εξυπηρέτησης τουριστών /
επισκεπτών (για στελέχη γραφείων
πληροφόρησης)

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα υποδοχής –
πληροφόρησης – εξυπηρέτησης πελατών (για
στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων)

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα απόκτησης
επαγγελµατικής κουλτούρας σε θέµατα του
τουρισµού (για στελέχη επιχειρήσεων)

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Μαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών –
εξειδικευµένο λεξιλόγιο

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα οργάνωσης πολιτιστικών
εκδηλώσεων – αθλητικών γεγονότων

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Αξιοποίηση τοπικών πόρων

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα δηµιουργίας και
πώλησης τουριστικών προϊόντων

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα ίδρυσης – οργάνωσης –
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα λειτουργίας µεγάλων
ξενοδοχειακών µονάδων (για στελέχη
επιχειρήσεων)

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα αξιοποίησης και χρήσης
Η/Υ στον τοµέα του πολιτισµού

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε εναλλακτικές – ειδικές µορφές
τουρισµού (οδηγοί βουνού)

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα διαχείρισης
προστατευόµενων περιοχών

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα διαχείρισης - αξιοποίησης
πολιτιστικής κληρονοµιάς

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Ανιµατέρ µουσείων

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε εξειδικευµένα λογισµικά
προγράµµατα τουριστικών πρακτορειών

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου
και ηλεκτρονική προβολή

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα οργάνωσης, διαχείρισης
και λειτουργίας τουριστικού γραφείου

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα οργάνωσης, διαχείριση
και λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης/
διαµονής

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΗΤΗ

Ανθρώπινοι Πόροι

Κατάρτιση σε θέµατα ολικής ποιότητας στα
επισιτιστικά επαγγέλµατα και στις επιχειρήσεις
εστίασης

ΚΕΚ

150.000

2004 - 2006

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

3.300.000

ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΚΡΗΤΗ

ροβολή - Επικοινωνί

Χωρικό Σύστηµα Προβολής στα σηµεία
ανάπτυξης θεµατικού τουρισµού των 20
περιοχών παρέµβασης

∆ήµοι - Νοµαρχίες

1.200.000

2007

ΕΠΠΕΡ

ΚΡΗΤΗ

ροβολή - Επικοινωνί

Εκπόνηση Σχεδίου Marketing Plan για τον
τουρισµό της Κρήτης

Περιφέρεια

30.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.230.000

ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

2η :
Νοτιοδυτική περιοχή
Νοµού Χανίων

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Έλους Χανίων

∆ήµος Ινναχωρίου

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

3η :
Περιοχή
βορείων Παραλίων
Ν. Χανίων

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Ν. Χανίων

Νοµαρχία Χανίων

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Οµαλού

∆ήµος Μουσούρων

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Οµαλού -Αλικάµπου

∆ήµος Μουσούρων

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Κουρνά

∆ήµος Γεωργιούπολης

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Αποκόρωνα

Βάµου-Φρε

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Γαύδου

Κ. Γαύδου

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Ανώπολης - Αράδαινας

∆ήµος Σφακίων

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

4η:
Περιοχή Λευκών
Ορέων
5η:
Περιοχή Αποκόρωνα

6η:
Περιοχή Σφακίων
Γαύδου
8η:
Περιοχή
Βορειοανατολικού
Ρεθύµνου
9η:
Περιοχή Αµαρίου
10η:
Περιοχή
Μ λ
ά

ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον
Θεσµικό
Περιβάλλον

ΧΑΝΙΩΝ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Ασκύφου

∆ήµος Σφακίων

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

∆ιαχειριστικό σχέδιο αρχαιολογικού πάρκου
Ελεύθερνας

Εφορία Αρχαιοτήτων

50.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Αµαρίου

∆ήµος Συβρίτου

100.000

2004

ΕΠΠΕΡ

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Νίδας -Ζωµίνθου

∆ήµος Ανωγείων

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Μυλοποτάµου

∆ήµος Ανωγείων

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον
Θεσµικό
Περιβάλλον

Μυλοποτάµου

11η:
Περιοχή Μεσσαράς
13η:
Περιαστική ζώνη
Ηρακλείου
14η:
Περιοχή
Αστερουσίων
16η:
Περιοχή Οροπεδίου
Λασιθίου
17η:
Περιοχή
Μεραµβέλλου
18η:
Περιοχή Βιάννου
18η:
Περιοχή Βιάννου
20η:
Περιοχή Σητείας

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Μυλοποτάµου

ΑνωγείωνΚουλούκωνα

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Ζαρού -Ρούβα

∆ήµος Ζαρού -Ρούβα

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Βώρων -Ζαρού Γέργερης

Τυµπακίου-Ζαρού

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Λιβάδας -Βρωµονερού

∆ήµος Κρουσώνα

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Καζαντζάκη

∆ήµος Καζαντζάκη

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Επικαιροποίηση ΖΟΕ νοτίων παραλιων Ν.
Ηρακλείου

Νοµαρχία Ηρακλείου

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Αβδού -Οροπεδίου
Λασιθίου

∆ήµος Χερ/σου

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Κριτσάς -Καθαρού

∆ήµος Αγ. Νικολάου

50.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Σύµης -Οµαλός Βιάννου

∆ήµος Βιάννου

50.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Βιάννου-ΆρβηςΚερατόκαµπου

∆ήµος Βιάννου

50.000

2005

ΕΠ.Α.Α.Υ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΖΟΕ Ξερόκαµπου Σητείας

∆ήµος Σητείας

50.000

2005

ΕΠΠΕΡ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΣ Ζήρος -Σίτανος -Καρύδι

∆ήµος Ιτάνου

50.000

2004

ΕΠΠΕΡ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση ΠΟΑΠ∆ Παλαικάστρου- Ζάκρου Σητείας

∆ήµος Ιτάνου

50.000

2004

ΕΠΠΕΡ

ΚΡΗΤΗ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Θεσµοθέτηση Ε4 ως ΠΕΧΠ

Περιφέρεια

50.000

2006

ΕΠΠΕΡ

ΚΡΗΤΗ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Υλοποίηση οµάδων έργων προαστασίας,
αποκαάστασης και οικοτουριστικής
αξιοποίησης περιοχών NATURA 2000

Φορεις διαχείρισης

3.000.000

2007

ΕΠΠΕΡ

ΚΡΗΤΗ

Θεσµικό
Περιβάλλον

Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδίων στις 20
περιοχές παρέµβασης

∆ήµοι - Νοµαρχίες

200.000

2008

ΕΠΠΕΡ

ΣΥΝΟΛΟ

4.600.000

ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

3η :
Περιοχή
βορείων Παραλίων
Ν. Χανίων

ΧΑΝΙΩΝ

Μελέτες

Μελέτη αξιοποίησης περιοχής Αγίων
Αποστόλων

Νοµαρχία Χανίων

30.000

2004

ΕΤΑ ΑΕ

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

Περιφέρεια

25.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

Περιφέρεια

25.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια

45.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια

45.000

2004

ΕΠ. Κ.Τ.Π.

Περιφέρεια

35.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια

35.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια

60.000

2004

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΟΤ

25.000

2005

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια

10.000

2006

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια

25.000

2004

ΕΠ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α

Περιφέρεια

30.000

2005

LEADER +

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

Μελέτη εντοπισµού περιοχών µε
κλιµατολογικά κατάλληλες συνθήκες για
τη δηµιουργία υποδοµών τουρισµού
υγείας
Μελέτη εντοπισµού περιοχών µε
προοπτικε΄ς ανάπτυξης προπονητικού
τουρισµού
Σχεδιασµός Γεωγραφικού Συστήµατος
Πληροφοριών (G.I.S) για την καταγραφή
των µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς
και των περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής
αξίας της Περιφέρειας Κρήτης
Σχεδιασµός ηλεκτρονικών οδηγών
µουσείων
Σύνταξη Οργανωτικού Σχεδίου για τη
διαχείριση και λειτουργία του δικτύου
µαρινών της Κρήτης
Εκπόνηση µελέτης διερεύνησης
δυνατοτήτων δηµιουργίας χιονοδροµικών
κέντρων
∆ιαµόρφωση Περιφερειακού Σχεδίου
Μάρκετινγκ Τουριστικής Προβολής
Μελέτη ενοποίησης των Περιφερειακών
Σχεδίων ∆ράσης Τουριστικής Ανάπτυξης
για τον ακριβή προσδιορισµό
προδιαγραφών µέτρησης της ΦΙΤΑ
Εκπόνηση µελέτης ΠΕΧΠ για τις ζώνες
κατά µήκος του Ε4
Μελέτη καθιέρωσης ειδικού σήµατος
(Label) Κρητικής Κουζίνας σε χώρους
µαζικής εστίασης
Σύνταξη οδηγού προδιαγραφών
δηµιουργίας και συστήρησης
αγροτουριστικών καταλυµάτων

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

Μελέτες περιοχών Ολοκληρωµένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Πλατανιάς,
Χερ/σος, Μάλια, Γούβες, Παλαιόχωρα Ελαφονήσι, Περιοχή Αποκόρωνα,
Παραλία Ρεθύµνου, ∆ήµος Γαζίου, Αγ.
Νικόλαος -Ελούντα, Μεσσαρά)

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας
παρατηρητηρίου τουρισµού

Εταιρία Τουρισµού
Κρήτης

15.000

2005

INTERREG III

ΚΡΗΤΗ

Μελέτες

Μελέτες ΣΧΟΑΑΠ (Ιεράπετρας, Λεύκης,
Αγ. Νικολάου, Μ. Γιαλού, Νεάπολης,
Ρεθύµνου, Γεωργιούπολης, Αρκαδίου)

Περιφέρεια

500.000

2007

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρεια

350.000

2006

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.255.000

