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Εισαγωγή.

Ο  πρωτογενής  τομέας είναι  ο  τομέας  που  παράγει  πολύτιμα  αγαθά,  τα  τρόφιμα, 

συμμετέχει σημαντικά στην απασχόληση, αποτελεί μια από τις βασικές πηγές εισοδήματος 

της  ενδοχώρας,  συμβάλλει  στη  σταθεροποίηση  του  κοινωνικού  ιστού  των  αγροτικών 

περιοχών  και συμβάλει στη διατήρηση των ηθών και εθίμωνκαθε τόπου.

Παράλληλα  η  λειτουργία  του  συστήματος  της  γεωργίας  απαιτεί:  διαρκεί  διάχυση 

τεχνογνωσίας και  τεχνολογίας  (επιμόρφωση),  υπηρεσίες  υποστήριξης,  τεχνική υποδομή 

στην  ενδοχώρα  και  εφαρμογή  συστημάτων  διαχείρισης  των  φυσικών  πόρων  στους 

οποίους στηρίζεται.

Επιπρόσθετα ο πρωτογενής τομέας  διαθέτει  διαστάσεις  άλλες από αυτές  των αυστηρά 

οικονομικών. Η δημόσια υγεία (που συνδέεται με τη διατροφή), η ποιότητα της ζωής, η 

ισορροπία του περιβάλλοντος, η ισορροπία της κοινωνίας εξαρτώνται σημαντικά από τον 

πρωτογενή τομέα.

Τα τοπικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα έχουν την ταυτότητα του συστήματος που τα 

παράγει.

• Τα χαρακτηριστικά των φυσικών πόρων  

• τα χαρακτηριστικά του κλίματος 

• Τα χαρακτηριστικά των φυτών που καλλιεργούνται 

• Τα χαρακτηριστικά των ζώων που εκτρέφονται 
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• Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που τα παράγουν

 Επομένως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική δραστηριότητα σε κάθε κοινωνία και 

μοχλό για οποιαδήποτε προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης.

Στην Κρήτη ο πρωτογενής τομέας υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ένα 

εκτεταμένο κοινωνικό-οικονομικό ιστό που βρίσκεται εγκατεστημένος στην ύπαιθρο της 

Περιφέρειας. 

Ο πρωτογενής τομέας της Κρητης.

Ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης στηρίζεται στους πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς 

πόρους, στους πολύ δυναμικούς ανθρώπους, στη δυναμική μη ερημωμένη σε ορισμένες 

περιοχές ενδοχώρα, σε  ικανοποιητικές υποδομές και σε κάλο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο.

Ο Πρωτογένης τομέας  είναι ένας από τους  μοχλούς:

• διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού στην ενδοχώρα, και ιδιαίτερα στις ορεινές 

περιοχές. 

• Αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (εδαφοκλιματολογικές συνθήκες) 

για παραγωγή ποιοτικών (πιστοποιημένων) προϊόντων με δυνατότητες διάθεσης 

στην ντόπια και ξένη αγορά. 

• Διατήρησης των ηθών, εθίμων και παραδόσεων

Ο πρωτογενής  τομέας  της  περιφέρειας  και  ιδιαίτερα  η  ελαιοκομία,  η  αμπελουργία,  τα 

κηπευτικά και  η αιγοπροβατοτροφία αποτελούν  τις  κινητήριες δυνάμεις της  οικονομίας 

της  Κρήτης,  αφού  οι  πολλαπλασιαστικές  επιδράσεις  της  στους  άλλους  τομείς  της 

οικονομικής δραστηριότητας, δευτερογενή και τριτογενή, διαμορφώνουν και  μπορούν να 

διαμορφώσουν  ένα  περισσότερο   δυναμικό  αναπτυξιακό  τοπίο.  Πρέπει,  όμως  να 
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ξεπεραστούν  οι  ανεπάρκειες  στην  οργάνωση  της  διακίνησης  και  της  εμπορίας  των 

προϊόντων, και ο χαμηλός βαθμός ενημέρωσης και κατάρτισης των γεωργών σε σύγχρονες 

μεθόδους παραγωγής και κυρίως προβολής και πώλησης  των προϊόντων.

Η Κρητική Διατροφή στηρίχθηκε και θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται στα τοπικά 

προϊόντα,  στην  κουλτούρα  και  στον  πολιτισμό  των  ανθρώπων  της  και  θα  πρέπει  να 

αποτελέσει το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρήτης.

Η παραγωγική διαδικασία από  την καλλιέργεια των φυτών, την εκτροφή των ζώων, μέχρι  

την μεταποίηση, την συντήρηση, την προετοιμασία, και την κατανάλωση, των προϊόντων 

ήταν και είναι  απόλυτα συνδεδεμένες με το κλίμα τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, την 

χλωρίδα, την πανίδα και την κουλτούρα των ανθρώπων. Το μητάτο έχει την ιστορία του, η 

κουρά των προβάτων έχει την ιστορία της, κάθε προϊόν έχει τη δίκη του ιστορία, κάθε 

φαγητό έχει τη δίκη του ιστορία.

Αξιοποίηση του αγροτοδιατροφικού τομέας της Κρήτης.

Τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, σε συνδυασμό με την  αυξανόμενη κοινωνική 

ευαισθησία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη  ζήτηση  προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και ασφάλειας  επιβάλλουν νέα πρότυπα παραγωγής των οποίων οι 

κύριες συνιστώσες είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η τήρηση των κανόνων Ορθής 

Γεωργικής  Πρακτικής   η  ορθολογική  και  υγιεινή  διαχείριση  των  ζώων,  η  ορθολογική 

αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των βοσκοτόπων, η βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων και η ανάδειξη τους.

Σημαντικό  ρόλο  στην  όλη  προσπάθεια  καλούνται  να  παίξουν  η  περιφέρεια,  η  τοπική 

αυτοδιοίκηση,  οι  αγροτικοί   συνεταιρισμοί,  οι  ομάδες  παραγωγών  (των  οποίων  η 

3



δημιουργία πρέπει να προωθηθεί), οι Γεωτεχνικοί καθώς και οι κλάδοι της μεταποίησης και 

εμπορίας που έχουν άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα, μονάδες μεταποίησης και 

τυποποίησης  των  προϊόντων,    εργοστάσια  ζωοτροφών  καταστήματα  χονδρικής   και 

λιανικής πώλησης.

Απαιτείται μια συλλογική προσπάθεια που θα πρέπει να έχει ως στόχο την προώθηση της 

ανάπτυξης μιας βιώσιμης περιβαλλοντικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η οποία θα έχει 

παραδοσιακό σχεδιασμό αλλά θα χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα και αντίληψη. Ο τελικός 

στόχος  θα  πρέπει  να  είναι  η  παραγωγή  αγνών,  παραδοσιακών   προϊόντων.  Ιδιαίτερο 

βάρος  πρέπει  να  δοθεί  στην  αξιοποίηση  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  των 

εδαφοκλιματολογικών συνθηκών της Περιφέρειας.

Ο κύριος στόχος είναι η   Ανάπτυξη, μέσα από την πολιτική  της Περιφέρειας και των 

Δήμων,  μιας πράσινης γεωργίας και κτηνοτροφίας με παραδοσιακό σχεδιασμό αλλά με 

σύγχρονα  μέσα  και  αντίληψη,  πράγμα  που  θα  οδηγήσει  στην  παραγωγή  προϊόντων 

ποιότητας, με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον.

Στρατηγική θα πρέπει να  είναι:

 Η διαφοροποίηση από τη μαζική παραγωγή και η στροφή στην ποιοτική πιστοποιημένη 

παραγωγή, με την αξιοποίηση των συγκριτικών  πλεονεκτημάτων της περιφέρειας   με τα 

ιδιαίτερα  τοπικά,  εδαφικά  και  κλιματολογικά   χαρακτηριστικά  και  την  εξασφάλιση 

προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα όλων των τομέων της οικονομίας.

Η προβολή της διαφορετικότητας των προϊόντων του πρωτογενή, μέσα από την ανάδειξη 

της στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ  του φυσικού περιβάλλοντος,  της πολιτιστικής και 

ιστορικής κληρονομιάς, των ηθών και εθίμων των διαφορών περιοχών της περιφέρειας με 

την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα και των προϊόντων που παράγονται.
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Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στα νέα πλαίσια των απαιτήσεων της κοινωνίας 

και σε πολλά επίπεδα με την υποστήριξη της  επιμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων, 

της πληροφόρησης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των καταναλωτών και της έρευνας. 

Οι παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των  στόχων  είναι:

1. Διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ενδοχώρα με:

• Κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αγροτών στην ύπαιθρο

• Διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσα από την βελτίωση της 

τεχνικής στήριξης των παραγωγών και την Αξιοποίηση των προγραμμάτων 

κατάρτισης – εκπαίδευσης αγροτών.

• Κοινωνική  αποκατάσταση  και  ανάδειξη  του  ρόλου  των  ανθρώπων  του 

πρωτογενή τομέα με παρεμβάσεις όπως :

2. Υποστήριξη του «ευ ζην» των αγροτών 

3. Βελτίωση όρων εργασίας και διαβίωσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

4. Προώθηση  ίσων  ευκαιριών  για  άνδρες  και  γυναίκες  μέσω  στήριξης  σχεδίων  που 

υλοποιούνται από γυναίκες

5. Βελτίωση της παραγωγής που θα λαμβάνει υπόψη και θα στοχεύει  στην διατήρηση 

και την ενίσχυση ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές 

6. Δημιουργία  υποδομών  για  την  άρση  της  απομόνωσης  της  υπαίθρου  από  την 

πρωτεύουσα

7. Οδικά δίκτυα

8. Επικοινωνιακά δίκτυα

9. Ενίσχυση πολιτιστικών παρεμβάσεων
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2. Αξιοποίηση  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  (εδαφοκλιματολογικές 

συνθήκες) για παραγωγή ποιοτικών (πιστοποιημένων) και συμβατικών προϊόντων με 

δυνατότητες διάθεσης στην ντόπια και ξένη αγορά. Οι δράσεις μπορεί να είναι:

2.1 Η προώθηση μέσα στο νέο πνεύμα της πράσινης γεωργίας και  κτηνοτροφίας, 

της εκτατικοποίησης,  όχι ως επιστροφής στο παρελθόν, αλλά ως ένα  δυναμικό σύστημα 

παραγωγής που θα βρίσκεται υπό επιστημονικό έλεγχο, θα εξυπηρετείται από ενεργούς 

γεωργούς  οι οποίοι θα αμείβονται για τις υπηρεσίες τους προς την κοινωνία.

Η προώθηση των πράσινων  εκμεταλλεύσεων, που θα συνδυάζονται με ενέργειες που θα 

ενισχύσουν  τον  αγροτουρισμό  ποιότητας  και  την  εμπορία  των  επιτόπια  παραγόμενων 

προϊόντων.

Η αξιοποίηση των μοναδικών  δυνατοτήτων που δίνει η γεωργία και  κτηνοτροφία των 

μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των συμπληρωματικών κλάδων παραγωγής, με 

την  ταυτόχρονη προώθηση της  εισόδου τους  στην  τοπική αγορά,  αφού σ'  αυτή την 

αγορά θα μπορέσουν να συμμετέχουν ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες.

2.2.  Προστασία  του  περιβάλλοντος.  Ανάπτυξη  μοντέλων  διαχείρισης  των 

εκμεταλλεύσεων που θα εφαρμόζουν τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.

Διαφύλαξη και προώθηση αειφόρου γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας ,που θα σέβεται το 

περιβάλλον,  θα  έχει  στόχο  την  μείωση  των  εισροών και  θα  στοχεύει  στην  αρμονική 

συνύπαρξη και αλληλοσυμπλήρωση της γεωργίας με την κτηνοτροφία 

Ανάπτυξη και καθιέρωση συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών βοσκοτόπων. 

Η  παρέμβαση  αυτή  θα  επιφέρει  οφέλη  και  στο  περιβάλλον  και  στην  παραγόμενη 

ποσότητα  βοσκήσιμης  ύλης.  Η  κτηνοτροφία  είναι  άρρηκτα   συνδεδεμένη  με  την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στους ορεινούς όγκους και την προστασία των περιοχών 
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από τις πυρκαγιές. Επομένως είναι απαραίτητη η  εισαγωγή και η διατήρηση πρακτικών 

κτηνοτροφικής παραγωγής, οι οποίες θα είναι συμβατές με τις απαιτήσεις προστασίας του 

φυσικού χώρου και την  προστασία του περιβάλλοντος (πράσινη διαχείριση αποβλήτων 

για  παραγωγή  βιοαερίου,  ανακύκλωση  των  νερών,  κομοστοποιηση  της  κοπριάς, 

αντιμετώπιση  της υπερβόσκησης με την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων). 

Η υπερβόσκηση, που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές του Ψηλορείτη και των Λευκών 

Ορέων, αποτελεί μείζονος σημασίας πρόβλημα, γιατί αφ’ ενός συντελεί στην ερημοποίηση 

του  φυσικού  περιβάλλοντος   και  αφ’  ετέρου   οι  υποβαθμισμένοι  βοσκότοποι  δεν 

συνεισφέρουν στην   οικονομία  των εκτροφών.  Το φαινόμενο της  υπερβόσκησης   θα 

πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  με    σχέδιο  ορθολογικής  διαχείρισης  μετά  από  εκπόνηση 

μελετών οι οποίες θα καθορίζουν τη βοσκοφόρτωση ανάλογα με την  βοσκοϊκανότητα και 

την εφαρμογή συστημάτων περιτροπικής βόσκησης και βελτιωτικών παρεμβάσεων.

Επίσης με τις κατάλληλες αναπτυξιακές δράσεις θα πρέπει να ανασταλεί ο φαύλος κύκλος 

που  παρατηρείται  σε  ορισμένες  περιοχές  της  περιφέρειας  που  καίγονται  κάθε  χρόνο, 

εξαιτίας  της  ερήμωσης  από  τους  ανθρώπους  και  στη  συνεχεία  η  ερημοποίηση  του 

φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών. 

2.3.  Χωροταξικός  σχεδιασμός  χρήσεων  γης  προκειμένου  να  καθοριστούν  οι 

προϋποθέσεις, τα όρια  και  οι κανόνες  για την ανάπτυξη της  τομέων της οικονομίας και 

με  αυτό  τον  τρόπο  να  αποφευχθεί  ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των  τομέων  που 

παρατηρούνταν τα τελευταία χρόνια.

2.4. Αξιοποίηση των υποδομών και του εκσυγχρονισμού  που έχει ήδη δημιουργηθεί 

και  δίνει  τη  δυνατότητα  εφαρμογής  ολοκληρωμένων   συστημάτων  διαχείρισης  των 
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εκμεταλλεύσεων. Προώθηση του εκσυγχρονισμού και  της εισαγωγής των νέων πρασίνων 

τεχνολογιών στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

2.5.  Αξιοποίηση,  Βελτίωση  και  εξυγίανση  των  ντόπιων  ποικιλιών,  των  τοπικών 

φυλών ζώων, των αρωματικών φυτών, προκειμένου να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα των 

εκμεταλλεύσεων.  Αυτό προϋποθέτει την αναβάθμιση και την αξιοποίηση των υποδομών 

Γεωργικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην Κρήτη. 

2.6. Ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων  για τον καθορισμό προϊόντων 

που  μπορούν  να  χαρακτηρισθούν  ως  "Προϊόντα  Προστατευόμενης  Ονομασίας 

Προέλευσης" ΠΟΠ.  Προώθηση της κατοχύρωσης ως ΠΟΠ και ΠΓΕ σημαντικών για την 

οικονομία ντόπιων προϊόντων  του πρωτογενή τομέα.

2.7. Προώθηση των ουσιαστικών συλλογικών  δράσεων των εμπλεκόμενων με το 

παραγωγικό σύστημα του πρωτογενή τομέα, όπως η  δημιουργία θεσμικού πλαισίου για 

τις Ομάδες Παραγωγών. 

2.8. Προώθηση της  δημιουργίας μονάδων  μεταποίησης – τυποποίησης ορισμένων 

προϊόντων.  Υπάρχει  άμεση ανάγκη δημιουργίας  μονάδων που θα χρησιμοποιήσουν  τα 

ντόπια προϊόντα του πρωτογενή τομέα για την παραγωγή προϊόντων προσαρμοσμένων 

στις απαιτήσεις της αγοράς. Βελτίωση των υπαρχόντων μονάδων με βάση τις απαιτήσεις 

της αγοράς (εκσυγχρονισμός, πιστοποίηση κτλ.)

 2.9.  Εξασφάλιση  της  Υγιεινής  και  ασφάλειας  των  προϊόντων,  μέσα  από  την 

προσαρμογή των διαδικασιών παραγωγής στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της 

νομοθεσίας.  Οι  παραγωγοί  τροφίμων  είναι  υπεύθυνοι  και  νομικά  υπόλογοι  για  την 

παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων. (Αυτοέλεγχος). Οι υπηρεσίες έχουν εποπτικό 

ρόλο. Σήμερα, το μοντέλο ανάπτυξης επανακαθορίζεται, με στόχους, την ασφάλεια, την 
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ποιότητα,  την  πολυμορφία  των  παραγομένων  προϊόντων,  ώστε  να  ενισχυθεί  η 

ανταγωνιστικότητα  τους  και  η  θέση  τους  τόσο  στην  Ενιαία  Κοινοτική  όσο  και  στην 

Παγκόσμια Αγορά, με ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος, με την 

ευρεία  έννοια  της  βιοποικιλότητας,  της  διατήρησης  του  φυσικού  χώρου  και  των 

παραγωγικών πόρων. Το μοντέλο αυτό ανάπτυξης, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την 

Κρήτη,  που  η  παραγωγή,  ιδίως  σε  ορισμένους  κλάδους,  χαρακτηρίζεται  ακόμα  ως 

«εκτατική»,  το  80%  της  επικράτειας  είναι  μειονεκτικές  περιοχές  και  η  διατήρηση  – 

ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών κοινωνιών είναι η βάση για την αποφυγή της εγκατάλειψης 

και της ερήμωσης των περιοχών αυτών.

2.10.  Ανάπτυξη  προτύπων  παραγωγής  και  πιστοποίησης  προσαρμοσμένων  στις 

ντόπιες  συνθήκες  (όχι  αντιγραφή  ξένων  μοντέλων).  Εκπαίδευση  γεωτεχνικών  στα 

παραπάνω και ακολούθως  διαρκής διάχυση της γνώσης στους αγρότες

2.11. Ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων 

για  την  τήρηση  και  αναγραφή  από  όλους  της  ιχνηλασιμότητας  (προέλευση)   των 

αγροτικών    προϊόντων  και  των  τροφίμων   με  την  εφαρμογή  αδιάλειπτων  και 

αυστηρότερων  έλεγχων στην αγορά των προϊόντων του πρωτογενή τομέα. 

3. Αξιοποίηση  του  τουρισμού που  μπορεί  να  αποτελέσει  άμεσο  καταναλωτή  και 

ταυτόχρονα σπόνσορα των ντόπιων προϊόντων στις ξένες αγορές. Η Κρήτη αποτελεί 

την πιο ενδιαφέρουσα από γαστρονομικής άποψης περιοχή της Ελλάδας. Παρουσιάζει 

μια ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα και αποτελεί το μόνο μέρος στην Ελλάδα που η 

τοπική κουζίνα είναι τόσο διαδεδομένη και προσιτή για τον τουρίστα. (Μελέτη ΣΕΤΕ, 

2010). Επομένως η γαστρονομία  πρέπει να αποτελέσει έναν από τους κύριους λόγους 
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για τους οποίους οι τουρίστες θα επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο διακοπών. Η Κρήτη 

πρέπει να καθιερωθεί ως διεθνής γαστρονομικός προορισμός. 

4. Ενεργή  συμμετοχή όλων  των  εμπλεκόμενων  στην  προσπάθεια που  έχει 

ξεκινήσει η Περιφέρεια στην σήμανση και   στην  προβολή προϊόντων και ενεργειών 

που  θα  αναδεικνύουν  τη  διαφορετικότητα  της  κάθε   περιοχής  με  την  ανάπτυξη 

τοπικών  σημάτων  ποιότητας σε χώρους εστίασης, ξενοδοχεία και γενικά τουριστικούς 

προορισμούς και καθιέρωση συστημάτων ελέγχου και προβολής  καταστημάτων με 

κουζίνα  που  θα  χρησιμοποιεί  αποκλειστικά   τοπικά  προϊόντα  και  θα  προωθεί  την 

Κρητική  διατροφή.    Είναι  απαραίτητη η  Διαφήμιση μέσα από την  ανάδειξη της 

ποιότητας και βιολογικής αξίας των ντόπιων προϊόντων, στην ντόπια αγορά και στις 

ξένες αγορές. Είναι απαραίτητη η δημιουργία  μεικτών επιτροπών από γνώστες του 

αντικειμένου,  εκπροσώπους  του  πρωτογενή  και  του  δευτερογενή  τομέα  και 

εκπροσώπους των εμπλεκομένων με το τουρισμό φορέων, με σκοπό να καταλήξουν 

στον τρόπο με το οποίο, 3.000.000 περίπου επισκέπτες το χρόνο θα έλθουν σε επαφή 

και  θα  καταναλώσουν  προϊόντα  του  πρωτογενή  τομέα,  τα  ποιοτικά  στοιχεία  που 

απαιτούνται, η μορφή των προϊόντων (συσκευασία, τυποποίηση κτλ), οι ανάγκες σε 

ποσότητα κάθε εποχή.

5. Εξειδίκευση των δράσεων του διαχειριστικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη του 

Αγροτοδιατροφικού   τομέα  της  Κρήτης  που  ετοίμασε  και  ψήφισε  το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της  Περιφέρειας της  Κρήτης.

6. Σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή και  τριτογενή τομέα. Οι  δύο 

βασικοί τομείς της οικονομίας, ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας, δεν θα πρέπει να 
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είναι εντελώς ξεκομμένοι μεταξύ τους. Τα εκατομμύρια των ξένων επισκεπτών, δεν 

παύουν  να  είναι  σημαντικοί  καταναλωτές  στη  δικιά  μας  «δικαιοδοσία».  Είναι 

καταναλωτές που επιζητούν μάταια να γνωρίσουν και να απολαύσουν τον πολιτισμό 

της γεύσης των ντόπιων παραδοσιακών προϊόντων και της κρητική κουζίνας  που τόσο 

αναδείχτηκε τελευταία μέσα από διεθνείς επιστημονικές έρευνες και μελέτες και αυτό 

θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αναπτυχθεί 

μεταποίηση που θα μπορεί να εξυπηρετεί τις παραπάνω ανάγκες.

Η  κρητική  κουζίνα,  η  οποία  βασίζεται  στα  τοπικά  προϊόντα  μπορεί  να 

αποτελέσει  ένα  σημαντικό  μέσο  προβολής  του  τόπου  μας.  Μπορεί  να 

διαφοροποιήσει  και  να εμπλουτίσει  το τουριστικό προϊόν.  Η σύνδεση του 

πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό αποτελεί  μονόδρομο και  στοίχημα,  αν 

θέλομε να πηγαίνομε και να μην μας πηγαίνουν. 
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