
 

“Στρατηγικές Προτεραιότητες & Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
της Τουριστικής Ανάπτυξης στο Δήμο Πλατανιά” 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Δήμαρχος Πλατανιά 



Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιώσιμης 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

Η Δημοτική Αρχή Πλατανιά έχει «επενδύσει» τα τελευταία χρόνια στη διαμόρφωση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης το οποίο υπηρετεί το 

δεδηλωμένο ΟΡΑΜΑ του Δήμου Πλατανιά, το οποίο εστιάζει στο: 

 

 

 

 

…να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Πλατανιά, με 
κύρια αναφορά στο φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, 
διαμορφώνοντας προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με 
επίκεντρο: 
(α) τον εμπλουτισμό, αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τοπικού 
τουριστικού προϊόντος με ταυτόχρονη ενδυνάμωση και ανάπτυξη ειδικών 
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
(β) την οργανωμένη προβολή και προώθηση της τοπικής παραγωγής, των 
τοπικών προϊόντων και της Κρητικής διατροφής, 
(γ) την επανατοποθέτηση των προτεραιοτήτων της ζήτησης και την 
εξειδίκευση του τουριστικού μάρκετινγκ, με σκοπό την αναβάθμιση και 
δυναμική προβολή της «εικόνας» του Δήμου και 
(δ) την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του 
Δήμου μας. 



Βασικοί στόχοι σχεδιασμού 

• Η αναβάθμιση της τοπικής τουριστικής οικονομίας, με 
εστίαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.  

• Η προβολή και ανάδειξη των τουριστικών υπηρεσιών, 
προϊόντων και πλεονεκτημάτων του Δήμου Πλατανιά, 
µε τρόπο οργανωμένο, συντονισμένο και µε τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 
επιχειρήσεων µε τον τουρισμό. 

• Η ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και αγοράς 
μέσω της οργανωμένης ανάδειξης και προώθησης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

• Η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας.  

 



Ανάδειξη φυσικών πόρων  
– περιπατητικών διαδρομών  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ «ΣΑΡΑΚΗΝΑ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ 



Ανάδειξη φυσικών πόρων  
– περιπατητικών διαδρομών (2)  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ «ΚΥΔΩΝΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ 



Δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής 
κατοίκων – επισκεπτών και της ελκυστικότητας περιοχών του Δήμου 

 Βελτίωση Οδού - Ανάπλαση Πεζοδρομίων  
στις Τοπικές Κοινότητες Πλατανιά, Κοντομαρίου & Μάλεμε 



Δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής 
κατοίκων – επισκεπτών και της ελκυστικότητας περιοχών του Δήμου 

 Ανάπλαση στην ΤΚ Κυπαρίσσου 
 Ανάπλαση στον οικισμό 

Ξηροκάμπι της ΤΚ Κοντομαρίου  

Ανάπλαση Πλατείας  
στην ΤΚ Λίμνης 

Ανάπλαση Πλατείας  
στην ΤΚ Μανολιόπουλου 



Δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής 
κατοίκων – επισκεπτών και της ελκυστικότητας περιοχών του Δήμου 

Μελέτη Ανάπλασης στην ΔΚ Πλατανιά 

Ανάπλαση Πλατείας  
στην ΤΚ Λίμνης 



Ανέγερση Χώρου Πολλαπλών Χρήσεων (πολύκεντρου) στην Τ.Κ. Βουκολιών  

Δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της υπαίθρου 



Καταγραφή , Ψηφιοποίηση & Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων 

Ανάδειξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 



Τον Οκτώβριο του 2016, ο Δήμος Πλατανιά 
έλαβε το Χρυσό (Gold) Βραβείο στο 

διαγωνισμό Best City Awards στην ενότητα 
«Βιώσιμη Πόλη» (Liveable City) και ειδικότερα 

στην Κατηγορία «Πολιτισμός» για το έργο 
«Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού 

Αποθέματος του Νομού Χανίων». 



Ενίσχυση τουριστικής προβολής & προώθησης Δήμου 

• Οργανωμένη Συμμετοχή 
Δήμου σε διεθνείς 
εκθέσεις τουρισμού 
(Grekland Panorama, 
Mediterranean Panorama, κ.α.) 

• Θεσμικές επαφές & 
συναντήσεις για την 
ενίσχυση και προβολή 
του Πλατανιά ως 
τουριστικού προορισμού 



Διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης της 
κρητικής διατροφής & γαστρονομίας 


