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«Δομή της παρουσίασης»

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 Ο ορισμός της έννοιας 

 Ο ορισμός της αγοράς - Στόχος

 Τα χαρακτηριστικά των περιοχών – κλειδιά για 

την ανάπτυξή του  

 Τα εργαλεία προώθησής του (!) 



«Δομή της παρουσίασης»

Β ΜΕΡΟΣ: Η περίπτωση της Ορεινής 

«ΟΡΕΑΣ» Κρήτης 

 Το σχέδιο συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ»

 Τα αποτελέσματα ως σήμερα 

 Το ΜΕΛΛΟΝ στην τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο. 



Γαστρο – τουρισμός:

 είναι ένα ταξίδι σε έναν τόπο με στόχο 

την αναψυχή, το συναίσθημα

και τη γνώση, γύρω από τη 

γαστρονομία. 



Γαστρο – τουρισμός: Γευσιγνωσίες



Παραγωγή



Γιορτές γεύσης



Φεστιβάλ



Πρωινό



Σνακ



Γαστρο – τουρισμός: Μια ρακί για το 

βράδυ …. 



Παρέα 



Με άλλα λόγια λοιπόν ο Γαστρο –

τουρισμός είναι:

 Ιστορία 

Πολιτισμός 

Αξίες

Τρόπος ζωής 
 …… του ντόπιου / κάτοικου που 

επισκέπτεται ο τουρίστας – επισκέπτης 



Γαστρο – τουρίστας: 

Αυθεντικότητα



Ρίζες …



Μοιράζομαι …



Γαστρο – τουρίστας: 

 Ξοδεύει περισσότερο 

 Απαιτεί περισσότερα 

 Εκτιμάει περισσότερο 

 Δεν κάνει «μια από τα ίδια» 

 Του αρέσει η εξερεύνηση νέων «γεύσεων» και νέων 

εμπειριών μέσα από αυτές 



Ταυτότητα



Προσωπικότητα 



Προϊόν με 

Μοναδική αξία



Κληρονομιά



Πρεσβευτές



Πραγματικότητα



Ποιότητα



Με στόχο την ποιότητα 

 Αναγνωρισμένα τοπικά προϊόντα 

 Ανταγωνιστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 

 Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
(δια βίου) 

 Προστασία του καταναλωτή 

 Υποδοχή και φιλοξενία του επισκέπτη 



Επικοινωνία: 

Communication / kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/



Άνθρωποι



Μέσα

VS



Ορισμός Ταυτότητας



Συνεργασία



B’ ΜΕΡΟΣ: Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «ΟΡΕΑ 

ΚΡΗΤΗ»

Μέτρο 421α Διατοπική Συνεργασία τοπικού 

προγράμματος Άξονα 4 – Προσέγγιση 

LEADER 

Προϋπολογισμός: 150.000€

Χρονοδιάγραμμα: 07/2014-06/2015



Βασικός Κοινός Στόχος

«ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» ...
η φιλοσοφία, το όραμα και το όνομα του σχεδίου 

συνεργασίας! 

Διδακτικές φάρμες: Κτηνοτροφικές μονάδες που θα 
γίνουν το μέσο μεταφοράς και διάδοσης της 

κτηνοτροφικής παράδοσης, του τοπικού 
πολιτισμού, της γαστρονομίας, της προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 



Ειδικότεροι Στόχοι (1)

 Η σύνδεση της κτηνοτροφίας με τον τουρισμό, 
μέσα από δομημένες και συγκεκριμένες προτάσεις 
διαδρομών που θα συνδέουν τις περιοχές όπου θα 
λειτουργούν οι διδακτικές φάρμες, 

 Δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος 
στους κτηνοτρόφους, μέσα από την ενασχόλησή 
τους στις διδακτικές φάρμες και στις 
δραστηριότητες που απαρτίζουν μια τέτοια 
καινοτόμα προσέγγιση του μητάτου τους 



Ειδικότεροι Στόχοι (2)

 Η δημιουργία εκπαιδευτικών αγροκτημάτων 
και εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στις φάρμες 
για τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και 
για τους επισκέπτες τουρίστες ή μαθητές της 
ευρύτερης περιοχής. 

 Η προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων 
και η εξέλιξή τους, μέσα από προτάσεις 
διαφοροποίησης του τοπικού προϊόντος, ή 
προτάσεις ανάδειξής και προώθησής του. 



Ενέργειες Σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ 

ΚΡΗΤΗ» 

 Σχεδιασμός Διαδρομών Διδακτικών Κτηνοτροφικών 

Αγροκτημάτων στην Κρήτη – ΜΕΛΕΤΗ 
 Σχεδιασμός αντίστοιχων προτεινόμενων 

τουριστικών πακέτων 

 Υλικό προβολής και δημοσιότητας για την 

προώθηση ίδρυσης και της φιλοσοφίας των 
διδακτικών αγροκτημάτων  



Σχεδιασμός Διαδρομών Διδακτικών 

Κτηνοτροφικών Αγροκτημάτων στην Κρήτη –

ΜΕΛΕΤΗ 
Α/Α ΟΤΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

1 ΑΝΗ ΑΝΩΠΟΛΗ – ΚΑΣΤΕΛΙ – ΑΒΔΟΥ – ΚΡΑΣΙ

2 ΑΡΧΑΝΕΣ – ΧΟΥΔΕΤΣΙ – ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ – ΜΕΛΙΔΟΧΩΡΙ – ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ

3 ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ – ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΙ – ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ

4 ΛΥΣΤΑΡΟΣ – ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ – ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ – ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ

5 ΑΚΟΜΜ ΑΝΩΓΕΙΑ – ΝΙΔΑ

6 ΛΙΒΑΔΙΑ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

7 ΑΜΑΡΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

8 ΟΑΚ ΒΑΜΟΣ – ΒΡΥΣΕΣ - ΜΠΡΟΣΝΕΡΟ

9 ΠΕΡΒΟΛΙΑ – ΔΡΑΚΩΝΑ – ΘΕΡΙΣΣΟ

10 ΑΝΛΑΣ ΚΡΙΤΣΑΣ - ΚΑΘΑΡΟ

Α/Α ΟΤΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 ΑΝΗ ΦΟΔΕΛΕ – ΑΧΛΑΔΑ

2 ΕΜΠΑΡΟΣ – ΟΜΑΛΟΣ – ΣΥΜΗ - ΒΙΑΝΝΟΥ

3 ΑΚΟΜΜ ΖΑΡΟΣ – ΡΟΥΒΑΣ – ΓΕΡΓΕΡΗ

4 ΑΣΙΤΕΣ - ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΖΩΜΙΝΘΟΣ

5 ΑΜΑΡΙΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ – ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ – ΤΟΥΜΠΩΤΟΣ ΠΡΙΝΟΣ

6 ΖΩΝΙΑΝΩΝ

7 ΟΑΚ ΣΦΑΚΙΩΝ – ΑΝΩΠΟΛΗΣ

8 ΑΛΙΚΙΑΝΟ – ΛΑΚΚΟΙ – ΜΕΣΚΛΑ (ΟΜΑΛΟΥ)

9 ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

10 ΑΝΛΑΣ ΝΙΣΙΜΟΣ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΛΙΜΝΑΚΑΡΟΣ

11 ΧΑΝΔΡΑΣ – ΖΙΡΟΥ – ΚΑΡΥΔΙ

12 ΣΕΛΑΚΑΝΟ ΚΥΚΛΙΚΗ



Διαδρομή Ανώγεια – Νίδα  





Ενέργειες Σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ 

ΚΡΗΤΗ» (2)

 Σεμινάριο για κτηνοτρόφους διάρκειας 3 

ημερών στο Αμάρι για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση 
– εμψύχωση (Μάρτιος 2015) 

 Workshop με τους ειδικούς τουρισμού και 

τοπικούς φορείς διάρκειας 2 ημερών στην Κριτσά –
Άγιο Νικόλαο (Φεβρουάριος 2015) 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία μόνο 

με 40 κτηνοτρόφους και εκπροσώπους τουριστικού 
τομέα σε διδακτικές κτηνοτροφικές φάρμες





Fattorie Didattiche F.V.G.

ΔραστηριότητεςΕ
π
ισ

κ
έψ

εις

Ανακαλύπτοντας τα αρωματικά φυτά 

Από την κατσίκα στο τυρί και από τη μέλισσα στο μέλι 

Τα άγρια χόρτα 
στο τραπέζι μας

Βιολογική εκτροφή

Τα δικαιώματα των 
ζώων 

 Μανιτάρι: Φυτό ή οργανισμός; 

Το Κοτέτσι

 Διατροφική εκπαίδευση 

Βιοποικιλότητα -
οικολογία

 Τα λόγια του βουνού και 
της εξοχής – παραμύθια –
μύθοι παραδόσεις 



ΣΤ. Ενέργειες Προβολής -

Προώθησης

 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ εκπαιδευτικές εκδρομές με 

σχολεία – Δημοτικά σε όλη την Κρήτη 

 Λεύκωμα με τις φωτογραφίες τους από το 

Οδοιπορικό στις διαδρομές της Κρήτης, 

 Εκπαιδευτικό υλικό – βιβλίο μαθητή και 

εκπαιδευτικού για την κατανόηση βασικών 
εννοιών και συνέχιση της περιήγησης στην 
τάξη …. 



ΣΤ. Ενέργειες Δημοσιότητας -

Συνέδριο
 Θέμα: ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στις 

κτηνοτροφικές περιοχές. 

 Αλληλεπίδραση της κτηνοτροφίας με τις 

διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, 

 Σχέση της κτηνοτροφίας με την πολιτιστική 
ταυτότητα, τη σύνθεσή της με την εικόνα του 
προορισμού

 Αξιοποίηση της ως εργαλείο τοπικής 
ανάπτυξης και την ανάδειξή της ως στοιχείο 

και εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας 
των περιοχών



ΣΤ. Ενέργειες Προβολής -

Προώθησης

 Φωτογραφικό Οδοιπορικό στις διαδρομές της 

Κτηνοτροφικής Κρήτης

 Λεύκωμα με φωτογραφίες από το Οδοιπορικό στις 

διαδρομές της Κρήτης, όπως: 
 Ήθη έθιμα και παραδόσεις των κτηνοτρόφων

 Κτηνοτροφικό τοπίο της Κρήτης και αρχιτεκτονική 
κτηνοτροφικών κτισμάτων - οικισμών

 Εργαλεία και αντικείμενα κτηνοτροφικής ζωής 

 Σχέση κτηνοτρόφου και ζώων 



Νέα προγραμματική Περίοδος 

 Εκπαιδευτικός κύκλος δυνητικών 
κτηνοτρόφων για δημιουργία επισκέψιμων 
αγροκτημάτων 

 Επισκέψεις των σχολείων και εμπλουτισμός 
υλικού – περιεχομένου 

 Δικτύωση ενδιαφερομένων επιχειρήσεων 

 Σήμανση διαδρομών και ηλεκτρονικός οδηγός 
– εφαρμογή σε κινητά κτλ. 

 Δράσεις δημοσιότητας – προβολής 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Εύα Κατσαράκη, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ
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