
Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών 

Κρήτης και Σαντορίνης

Παπανικολάου Ευάγγελος 

Αντιπρόεδρος



Η παρουσίαση είναι 
με αναφορές  προβλημάτων αλλά και ωραίων εικόνων  

από όλη τη Κρήτη 

Οι αναφορές των προβλημάτων είναι προηγούμενων ετών, 
τα περισσότερα προβλήματα έχουν αντιμετωπισθεί.

Ο σκοπός μας πάντα, είναι να τα αναφέρουμε συνεχώς,
και να προτείνουμε ή να βρίσκουμε μαζί λύσεις, 

σε συνεργασία με όλους τους φορείς 
για να είμαστε πάντα περήφανοι για τη Κρήτη μας !



Άγιος Νικόλαος
Λιμένας



Περιστασιακά προβλήματα 
με σκουπίδια στη θάλασσα δίπλα στο δρόμο .

Είναι διαφορετικές ημερομηνίες, γίνεται λόγω ανέμων.



Άγιος Νικόλαος 
Χώρος στάθμευσης λεωφορείων,δρόμος από Ελούντα προς Αγ.      

            Νικόλαο



Άγιος Νικόλαος 



Αρκάδι, διαμαρτυρία για τα χημικά στη θάλασσα 
2014



Αρκάδι 
2014



Αρκάδι πελαργοί,         εσωτερική αυλή



Αρκάδι, εξωτερικός χώρος



Αρκάδι, προβλήματα βροχής και σκόνης



Αρκάδι



Αρχάνες



Αρχάνες επιστολή προς δήμαρχο



Γραμβούσα,
Μπάλος



Οροπέδιο
Λασίθιου



Οροπέδιο Λασίθιου



Δικταίο άντρο



Δικταίο άντρο



Προς οροπέδιο Λασιθίου

Αβδού



Μάλια, μπάνιο το Νοέμβριο
Ελιφια στον αρχ. Χώρο >>



Ελούντα, 



Προς Ελούντα, η ΔΕΗ ...κόβει τη θέα

Σπιναλόγκα



Κνωσός, προς τον αρχ. Χώρο,            χώρος στάθμευσης



Κνωσός 
καθαριότητα.

 Το Σωματείο μας μαζί 
με  άλλους εθελοντές  
καθάρισαν  το χώρο 

στάθμευσης 
τουριστικών 
λεωφορείων



Κνωσός, θερμοκρασίες καλοκαιριού υπό σκιά ! 





Σεληνάρι, η προτροπή υπάρχει, αλλά... 



Σπιναλόγκα 



Σπιναλόγκα 



Σπιναλόγκα 



Ηράκλειο απέναντι από το Αρχαιολογικό μουσείο, φωτ. 1



Ηράκλειο απέναντι από το Αρχαιολογικό μουσείο, φωτ. 2



Ηράκλειο  δίπλα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου... 



Φαιστός 



Φαιστός 



  Εθνικός δρόμος 



Χανιά  Ενετικό λιμάνι 1



Χανιά  
Ενετικό λιμάνι 2



Χανιά, 
στενά παλιάς 

πόλης ιδιωτικό              και περιοχή Πλατείας  Τάλως δημόσιο 



Χερσόνησος, 
περιοχή Αναλήψεως μετά από έντονη βροχή



Χερσόνησος , κυκλοφοριακό 1



Χερσόνησος , κυκλοφοριακό 2



Χερσόνησος , 
Πρόβλημα με σκουπίδια 
Περιοχή Κοκκίνη Χάνι



Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου,
Καλές, οικολογικές πρακτικές
περιπολία τουριστικής αστυνομίας 
με ηλεκτρικά ποδήλατα.



Συνάντηση Σωματείων Ξεναγών, Οδηγών και Ιδιοκτητών 
τουρ. Λεωφορείων με τους αστυνομικούς διευθυντές 



Πιστεύουμε ότι 
Έχει αυξηθεί σημαντικά η προστασία του περιβάλλοντος.

Υπάρχει όμως ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, με τη συνεχή 
επαγρύπνηση του Δημόσιου Τομέα, Περιφέρειας και  Δήμων και πολύ 
καλύτερη οργάνωση τους με νέες πρακτικές που να αποδίδουν καλύτερα !

Πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η υπεύθυνη και σωστή συμπεριφορά 
των πολιτών και επισκεπτών της Κρήτης.

Η συνεχής και συστηματική ενημέρωση ΟΛΩΝ από τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Κρήτης της σημασίας της προστασίας της Φύσης, είναι 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ !! 
Με τα σημερινά μέσα είναι ευκολότερο και αμεσότερο από παλιότερα !



Εκ μέρους του 
Σωματείου 
Επαγγελματιών
Ξεναγών
Κρήτης και 
Σαντορίνης

Ευχαριστούμε 
για τη συμμετοχή και  για τη προσοχή σας.

 


