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∆ΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Το πρόγραµµα “∆ιατηρώντας την Κρητική ∆ιατροφή” ή “Concred”, 
έχει ως αντικείµενο την πιστοποίηση των εστιατορίων που προσφέρουν καλή κρητική
κουζίνα, αποτελεί καινοτόµο ενέργεια και υπάγεται στο Περιφερειακό Πρόγραµµα Και-
νοτόµων Ενεργειών “CRINNO - Κρήτη Καινοτόµος Περιφέρεια”. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι να συµβάλει:
• στη διατήρηση του γαστρονοµικού χαρακτήρα της κρητικής κουζίνας
• στη διατήρηση του υγιεινού χαρακτήρα της κρητικής κουζίνας
• στην ανάδειξη της κρητικής κουζίνας σε συγκριτικό πλεονέκτηµα και σηµαντικό πό-

ρο για την οικονοµία του νησιού.

Η διάρκεια του προγράµµατος είναι δύο χρόνια. Μετά την περίοδο αυτή, το πρό-
γραµµα θα περάσει στα χέρια των πιστοποιηµένων εστιατορίων.

Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν, µετά από αίτησή τους, όλα τα εστιατόρια
της Κρήτης που λειτουργούν είτε αυτόνοµα είτε µέσα σε ξενοδοχεία, ανεξάρτητα από
την κατηγορία ή το µέγεθός τους, εφόσον προσφέρουν κυρίως κρητική κουζίνα. Η πι-
στοποίηση γίνεται µε αξιολόγηση από οµάδα ειδικά εκπαιδευµένων αξιολογητών, που
επαναλαµβάνεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Την ευθύνη για την αξιολόγηση φέ-
ρει ο συντονιστής του προγράµµατος, η Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης.



Τα εστιατόρια που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτόν αξιολογήθηκαν θετικά
ως προς τα εξής:

1. Υποχρεωτικοί όροι - προϋποθέσεις
Είναι 7 απλές προϋποθέσεις για κάθε εστιατόριο, ανεξαρτήτως µεγέθους ή κατηγο-
ρίας. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν: 

• Στην καθαριότητα στους χώρους που φαίνονται και όχι µόνο 
(χώροι παρασκευής, εστίασης και αποθήκευσης)

• Στην αποκλειστική χρήση παρθένου ελαιολάδου στο τµήµα της κρητικής κουζίνας
• Στην προσφορά σωστής “Ελληνικής σαλάτας”
• Στην προσφορά τουλάχιστον δύο καλών κρητικών τυριών
• Στην προσφορά φρέσκιας τηγανιτής πατάτας σε ελαιόλαδο 

(εφόσον προσφέρει)
• Στην προσφορά ελληνικού καφέ ψηµένου στη φωτιά
• Στην προσφορά κουβέρ που να περιλαµβάνει καλής ποιότητας ψωµί, παξιµάδι, 

ελιές, ελαιόλαδο ή κάποιο τοπικό ορεκτικό.

2. Γευστική ∆οκιµή
Το προσφερόµενο φαγητό είναι καλής ποιότητας.

3. Υποδείξεις
Τα εστιατόρια που πιστοποιήθηκαν αξιολογήθηκαν ότι τηρούν επαρκώς τις υπο-
δείξεις του προγράµµατος για την επιλογή, την φύλαξη και το σερβίρισµα των
κρασιών, για την πρωτοτυπία και την ευπρέπεια του καταλόγου των φαγητών, για
το σέρβις και το περιβάλλον, ανάλογα µε την κατηγορία και τις τιµές τους.

Με δυο λόγια, η Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης και οι εταίροι του προγράµµατος
σας δίνουν ένα κατάλογο εστιατορίων όπου µπορείτε να γευτείτε καλής ποιότη-
τας κρητική κουζίνα, αυθεντική ή µε δηµιουργικές παραλλαγές.

Φεβρουάριος 2005
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Εστιατόριο [Αυλή]
Σ’ ένα Βενετσιάνικο αρχοντικό του 1600, “ανθίζει” η Αυλή…πέτρινη µα γεµάτη από
φυτά, κρητικά βότανα, λησµονηµένες σχεδόν ευωδιές και γεύσεις, µε τους εξώστες και
τα µικρά ή µεγάλα γλυπτά της, τις αντίκες, τα καλοστρωµένα, µε αγάπη τραπέζια, τις
παραδοσιακές, µε επιτυχηµένες νεωτεριστικές πινελιές, συνταγές!

∆ιδαχθήκαµε τον πλούτο των καθαρών γεύσεων στην πιο ανόθευτη µορφή του και τη
βασική αρχή ότι η κουζίνα ζει “εν τόπω και χρόνω”. Ο τόπος, δηλαδή η γη και η θά-
λασσα µε τα προϊόντα τους, τις µυρωδιές και τα χρώµατα που δωρίζει  η φύση στην
κάθε εποχή, γεννούν και προσδιορίζουν την κουζίνα. Ζητάµε συνεχώς κάτι πιο όµορφο,
κάτι καλύτερο – εξάλλου δεν συµβιβαστήκαµε ποτέ µε µετριότητες…

Η Οινοθήκη, ακολουθώντας τα ίδια βήµατα, επιλέγει και συνδυάζει µε µεράκι 400 ε-
τικέτες του ελληνικού αµπελώνα µε µεσογειακές γευστικές περιπλανήσεις.

Γινόµαστε όλο και πιο απαιτητικοί! Μάλλον θέλουµε να ζήσουµε το …παραµύθι, α-
φού δε γίνεται να τα  ’χουµε όλα σ’ αυτή τη ζωή.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο.
Το χειµώνα (από 10 Νοεµβρίου έως τέλος Μαρτίου) είµαστε ανοικτά από τις 6 το α-
πόγευµα έως αργά το βράδυ. Τα Σάββατα, τις Κυριακές και όλες τις αργίες λειτουρ-
γούµε από τις 12 το µεσηµέρι έως αργά το βράδυ.
Το καλοκαίρι, είµαστε ανοικτά καθηµερινά από τις 12 το µεσηµέρι έως αργά το βράδυ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ξανθουδίδου 22 & Ροδαµάνθιος
741 00 Ρέθυµνο, Κρήτη
Τηλ. 28310 26213
Fax  28310 58255
URL: www.avli.com

Υπεύθυνη: Κατερίνα Ξεκάλου 
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Το Εστιατόριο του παραδοσιακού 
κρητικού αρχοντικού [Villa Arhanes]

“ Ύστερα από παρακολούθηση δεκαπέντε ετών η µελέτη κατέδειξε ότι η Κρήτη 

είχε το χαµηλότερο ποσοστό θνησιµότητας ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου ”.

Η φράση αυτή του Γάλλου ερευνητή καθηγητή Serge Renaud, αποκαλύπτει τις επι-
πτώσεις που έχει η κρητική διατροφή. Και αναφέρεται βέβαια στη µεγάλη µελέτη των
επτά χωρών, που ξεκίνησε το 1956 από τον πρωτοπόρο της µελέτης της διατροφής,
Αµερικανό Ancel Keys. Σήµερα πια η διεθνής επιστηµονική κοινότης έχει υιοθετήσει
τα πρότυπα της κρητικής δίαιτας, συνιστώντας την ανεπιφύλακτα ως βάση της αν-
θρώπινης διατροφής.

Τα παραπάνω δείχνουν εν ολίγοις, την µεγάλη σπουδαιότητα της κρητικής διατροφής.
Το µυστικό της Παραδοσιακής Κουζίνας βασίζεται στο τρίπτυχο:Υγεία, Γεύση, Από-
λαυση - Τέρψη. Αυτό το µυστικό της ζωής - δίδαγµα πολιτισµού και υγείας στοχεύου-
µε να το προσφέρουµε στους πελάτες µας στο Villa Arhanes, γιατί πιστεύοµε ότι η
παραδοσιακή κρητική διατροφή είναι πολιτιστικό αγαθό: υγεία, γεύση, τέρψη, από-
λαυση και επικοινωνία. Γιατί ο Κρητικός δεν τρώει ποτέ µόνος του, αλλά µε την πα-
ρέα συγγενών και φίλων και πολλές φορές ξένων, που φυσικά γίνονται φίλοι.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Άνω Αρχάνες 
70 100 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. 2810 390770
Fax: 2810 390778
URL: http://www.maris.gr
Email: arhanes@maris.gr

Υπεύθυνος: Γιάννης Γωνιανάκης
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Εστιατόριο του Αγροκτήµατος [ Έναγρον]
Έχοντας αφήσει για χρόνια την ύπαιθρο όπου γεννηθήκαµε, στερήσαµε τη ζωή µας και
τις αισθήσεις µας από τους ήχους, την αφή, τα χρώµατα, τις γεύσεις και τα αρώµατα
της φύσης. Κάποια στιγµή, επιστρέφοντας φιλοξενούµενοι σε ό,τι ακόµη δεν έχει µο-
λυνθεί και καταστραφεί, ανακαλύπτουµε πως η ζωή είναι εκεί. Ανακαλύπτουµε ξανά
τις εποχές όπως η φύση τις καθορίζει, τη βροχή που δίνει ζωή, τον αέρα που µας χαϊ-
δεύει, τη βοή των δέντρων. Ανακαλύπτουµε ξανά τις µυρωδιές της γης, ανακαλύπτο-
µε την ίδια τη ζωή στην απλότητά της.

Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία και µε αυτές τις αρχές που διέπουν το ΕΝΑΓΡΟΝ, λει-
τουργεί και το εστιατόριο που βρίσκεται  στο αγρόκτηµα. Βασική αρχή µας, οι πρώτες
ύλες της µαγειρικής να είναι αγνά υλικά κατά βάση ντόπια και φρέσκα και να µαγει-
ρεύονται µε τον πιο υγιεινό τρόπο αλλά και τις παραδοσιακές τεχνικές. Χρησιµοποι-
ούµε προϊόντα που παράγουµε εµείς οι ίδιοι ή αγοράζουµε από µερακλήδες παραγω-
γούς, χωρίς χηµικά πρόσθετα και ό,τι βρίσκουµε βιολογικό. Και το κυριότερο: το µόνο
λιπαρό που χρησιµοποιούµε είναι το λάδι Ελιάς. 

∆εύτερη αρχή µας, οι τεχνικές που εφαρµόζουµε είναι αυτές που µάθαµε από τις για-
γιάδες µας και οι µέθοδοι αυτές που θα δώσουν στο φαγητό τα αρώµατα και τις θρε-
πτικές ουσίες που έχουν τα υλικά του. ∆εν βιαζόµαστε να τα κάνουµε γρήγορα.

Τέλος, προσπαθούµε µε την οργανωµένη –µικρή ακόµη- κάβα µας, να συµβάλλουµε
στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του καλού ελληνικού κρασιού.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο.
Το καλοκαίρι, το εστιατόριο λειτουργεί καθηµερινά, µεσηµέρι και βράδυ, ενώ το χει-
µώνα λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, µεσηµέρι και βράδυ.

Αξός Ρεθύµνου
Τηλ. 28340 61611, 28340 61818, 2810 285752
URL: www.enagron.gr
Email: info@cretenatural.com

Υπεύθυνοι: Γιάννης & Φανή Παπαδάκη
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Εστιατόριο [Κυριάκος]
Σήµερα το εστιατόριο “Κυριάκος” αποτελεί κόσµηµα για την πόλη του Ηρακλείου και
είναι συνώνυµο µε το καλό φαγητό. ∆εν είναι τυχαίο που όταν κάποιος θέλει να γευ-
µατίσει µε φίλους ή για επαγγελµατικά ραντεβού επιλέγει τον “Κυριάκο”.

Αυτό που κρατάει το µαγαζί στην πρώτη γραµµή είναι η καθαριότητα, τα αγνά υλικά,
το σέρβις και η καλή πίστη! Από τα παραδοσιακά φαγητά ξεχωρίζουν: ο κόκορας κρα-
σάτος, το µελιτζανάκι µε φέτα, το σπανάκι µε γίγαντες, το χταπόδι πιλάφι, οι χοχλιοί
µε χόντρο, οι αγκινάρες α λα πολίτα.

Είναι σταθερή επιλογή των µονίµων κατοίκων του Ηρακλείου, επωνύµων και µη. Έχουν
περάσει από εδώ µεγάλα ονόµατα του ελληνικού και διεθνούς πολιτικού, µουσικού και
καλλιτεχνικού κόσµου και έχουν όλοι εκφραστεί (και εγγράφως) µε τα πλέον κολα-
κευτικά σχόλια!

Η φιλοδοξία της επιχείρησης είναι να συνεχιστεί η καλή οργάνωση στο χώρο της πα-
ράδοσης και της γεύσης στο Ηράκλειο.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο εκτός από την περίοδο 20 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου
Το χειµώνα, ανοικτά καθηµερινά (12.00 - 17.00 & 19.00 - 24.00) εκτός από Τετάρτη
βράδυ
Το καλοκαίρι, ανοικτά καθηµερινά (12.00 - 17.00 & 19.00 - 24.00) εκτός Κυριακής

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Λ. ∆ηµοκρατίας 53
713 06 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. 2810 224649 / 2810 222464
URL: www.kiriakos-restaurant.com

Υπεύθυνοι: Μιχάλης & Στέφανος Κανατέλιας
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Εστιατόριο [Μεράστρι]
Στις µέρες µας, που το αυθεντικό είναι σπάνιο, η ποιότητα και η παράδοση είναι το
ζητούµενο. Εµείς, στο “Μεράστρι”, προσπαθήσαµε και καταφέραµε να τα στεγάσου-
µε όλα αυτά σ’ ένα νεοκλασικό κτίριο, προσφέροντας αυθεντικές γεύσεις µε αγνές
πρώτες ύλες, µαγειρεµένες µε µεράκι και ευλάβεια απέναντι στις παραδοσιακές συ-
νταγές της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο εκτός Αυγούστου.
Καθηµερινά εκτός Κυριακής, από τις 7µµ έως τη 1 µετά τα µεσάνυχτα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Λ. Χρυσοστόµου 17 Ηράκλειο, Κρήτη, Τηλ. 2810 221910, Fax 2810 221910

Υπεύθυνος: Χαράλαµπος Νταγιαντάς 

Εστιατόριο [Μπαλκόνι]
Βρίσκεται στον πρώτο όροφο ενός παραδοσιακού σπιτιού στο κέντρο της Σητείας. Εί-
ναι διακοσµηµένο µε απίθανα βιτρώ φερµένα από το Μεξικό. Καλοστρωµένα τραπέ-
ζια, προσεκτικά επιλεγµένη µουσική από την Κρήτη και όλον τον κόσµο. Ευφάνταστος
ο κατάλογος της Σεφ Τώνιας Καρανδεινού, µε το µενού να ανανεώνεται συχνά και να
προσφέρει στους θαµώνες τη δυνατότητα µιας διαρκούς γευστικής περιπλάνησης. 

∆ηµιουργικά πιάτα εµπνευσµένα από την κρητική παράδοση και µε σεβασµό στον κρη-
τικό διατροφικό πολιτισµό, το “Μπαλκόνι” αναδεικνύει τη γεύση σε µυσταγωγία και
δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να απολαύσει ο πελάτης του την ποιότητα
του καλοµαγειρεµένου και υγιεινού φαγητού. Πολύ καλά τυριά από τον πλούτο της γα-
στρονοµικής παράδοσης της Κρήτης και εξαιρετικά γλυκά για το τέλος. Για την πα-
ρασκευή των παραδοσιακών δηµιουργικών πιάτων χρησιµοποιείται µόνο εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο.
Καθηµερινά, το µεσηµέρι από 12.00 έως 15.00 και το βράδυ από 18.00 έως 24.00

Στοιχεία Επικοινωνίας:
∆/νση: Φουνταλίδου 19, 72300 Σητεία, Κρήτη, Τηλ. 28430 25084, 6973002281

Υπεύθυνη: Τώνια Καρανδεινού
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Ταβέρνα [Πανόραµα]

Η ταβέρνα “Πανόραµα” βρίσκεται στο Σπήλι. Κάτω από το βουνό Βορίζη και µε θέα
προς το χωριό, προσφέρει στους πελάτες της, από το 1996, κρητικά φαγητά και ντό-
πιο κρασί.

Ο ιδιοκτήτης, Παντελής Βασιλάκης, αγαπώντας την παράδοση του Σπηλίου και την
κρητική κουζίνα, δηµιούργησε ένα χώρο άνετο και ζεστό, όπου ο κάθε πελάτης µπορεί
να απολαύσει υγιεινά και νόστιµα πιάτα. Θέλοντας όµως πάνω απ’ όλα να διατηρήσει
τις συνταγές της µητέρας  και της γιαγιάς του, προσφέρει σπιτικό φαγητό χρησιµο-
ποιώντας αποκλειστικά ελαιόλαδο. Τα ντολµαδάκια, τα χορτοπιτάκια, οι χοχλιοί, το
κουνέλι σαβόρε, το κατσίκι µε ραδίκια, καθώς επίσης και το ζυµωτό χωριάτικο ψωµί εί-
ναι µερικά από τα εδέσµατα που µπορεί να γευτεί ο πελάτης. Επιθυµώντας λοιπόν να
διατηρήσει την κρητική κουζίνα και σύµφωνα πάντα µε τον οδηγό υγιεινής του ΕΦΕΤ,
η ταβέρνα “Πανόραµα” σας καλεί να επισκεφθείτε το Σπήλι και να γευτείτε τα ξεχω-
ριστά πιάτα της. 

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Η ταβέρνα λειτουργεί όλο το χρόνο.
Το χειµώνα είναι ανοικτά Παρασκευή και Σάββατο το βράδυ, Κυριακές και αργίες
µεσηµέρι και βράδυ.
Το καλοκαίρι είναι ανοικτά καθηµερινά το βράδυ, ενώ Κυριακές και αργίες µεσηµέρι
και βράδυ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Σπήλι (∆ήµου Λάµπης)
Ρέθυµνο, Κρήτη
Τηλ. 28320 22555, 697 9226668

Υπεύθυνος: Παντελής Βασιλάκης 
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Εστιατόριο [Πίθος]
Είναι διεθνώς γνωστό και αποδεκτό πλέον ότι η µεσογειακή και ιδιαίτερα η κρητική
κουζίνα αποτελεί “µυστικό” της µακροζωίας και της ευεξίας. Εµείς στην Κρήτη το ξέ-
ρουµε εδώ και πολλά χρόνια. 

Με αγνά αγαθά και γνήσιες γεύσεις, συνθέτουµε και σας προτείνουµε να απολαύσετε
την κρητική διατροφή και κουλτούρα σε µια χαλαρή ατµόσφαιρα ζεστασιάς και οικειό-
τητας. Θα είστε πάντα οι εκλεκτοί προσκεκληµένοι µας στο εστιατόριο “ΠΙΘΟΣ”, ε-
ντός του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήµατος του Terra Maris, στη Χερσόνησο.

Η επιβλητική θέα πάνω από το φυσικό κόλπο του Λιµένος Χερσονήσου, το εξαιρετικό
σέρβις και το φιλικό προσωπικό, το οποίο είναι πρόθυµο να σας µυήσει και να σας ξε-
ναγήσει σ’ αυτόν τον ιδιαίτερο κόσµο διατροφής, υπόσχονται µια αξέχαστη εµπειρία!

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά από αρχές Απριλίου έως τέλος Οκτωβρίου, καθηµερινά από τις 7µµ µέχρι
τα µεσάνυχτα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ξενοδοχείο Terra Maris
Λιµένας Χερσονήσου
Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. 28970 27100, 28970 27000
Fax: 28970 27088  

Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαχαριουδάκης
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Εστιατόριο [Συµπόσιο]
Η δωδεκάχρονη εµπειρία στη µαγειρική τέχνη και το ιδιαίτερο βάρος στην κρητική πα-
ραδοσιακή κουζίνα είναι τα χαρακτηριστικά του εστιατορίου µας. Μαγειρεύοντας µε ε-
λαιόλαδο της παραγωγής µας και χρησιµοποιώντας µόνο φρέσκα, αγνά φυσικά κρητι-
κά προϊόντα, προσφέρουµε στον πελάτη µας την απόλυτη φυσική γεύση και τη νοστι-
µιά στη διατροφή του.

Απολαµβάνοντας τις ξεχωριστές γεύσεις στο άνετο και φιλόξενο περιβάλλον µας, µπο-
ρείτε να επιλέξετε και τα άριστα κρητικά ποιοτικά και αρωµατικά κρασιά από την
πλούσια κάβα µας.

Στόχος µας είναι η εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας µε σκοπό την ασφάλεια της υγιει-
νής και της ποιότητας των τροφίµων.

Και ας µην ξεχνάµε… “κρητική κουζίνα σηµαίνει µακροζωία”!

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά από αρχές Απριλίου έως τέλος Οκτωβρίου
Καθηµερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 µετά τα µεσάνυχτα

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τίτου Πετυχάκη 31-33
741 00 Ρέθυµνο, Κρήτη
Τηλ. 28310 50538
Fax 28310 50538
URL: www.symposium-kriti.gr

Υπεύθυνος: Βασίλης Πολιουδάκης 
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Ταβέρνα [Του Χρήστου]
Σε απόσταση µόλις 2 χιλιοµέτρων από το κέντρο του Ρεθύµνου και µόνο µερικά µέτρα
από το Πανεπιστήµιο της πόλης, στο χωριό του Γάλλου, βρίσκεται η ταβέρνα “Του
Χρήστου”.  Σε ένα καθαρό και οικογενειακό περιβάλλον, µπορείτε καθηµερινά να α-
πολαύσετε τοπικά εδέσµατα, µεζέδες, ψητά στα κάρβουνα και στον παραδοσιακό µας
ξυλόφουρνο. Στην κουζίνα µας παραδοσιακά χρησιµοποιούµε ελαιόλαδο, το οποίο εί-
ναι δικής µας παραγωγής, όπως άλλωστε και όλα τα κρέατα, το κρασί και η ρακή που
θα δοκιµάσετε κοντά µας.

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας:
Ανοικτά όλο το χρόνο
Καθηµερινά, από νωρίς το µεσηµέρι µέχρι αργά το βράδυ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γάλλου Ρεθύµνης
Ρέθυµνο, Κρήτη
Τηλ. 28310 55652

Υπεύθυνοι: Χρήστος και Μαρία Τζιφάκη 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα ή για ηλεκτρονική απο-
στολή των εντύπων µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τους συνεργαζόµενους φορείς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΓΕΥΣΗΣ
Τηλ. 2810 301406
Fax: 2810 301407

e-mail: academy@stepc.gr 

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλ. 2810 288108  / 288905

Fax 2810 287975
e-mail: info@cretehotels.org 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τηλ. 28310 55873
Fax 28310 55873

e-mail: rethotel@otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. 28210 91129
Fax: 28210 91129

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τηλ. 28410 24749
Fax: 28410 24570

¶ § ∏ ƒ √ º √ ƒ π ∂ ™

�

�

�

�

�



LLaayyoouutt::  NN..  NNÙÙÚÚÂÂÙÙ¿¿ÎÎËË˜̃  --  ∂∂ÎÎÙÙ‡‡ˆ̂ÛÛËË::∆∆ÀÀ¶¶√√∫∫ƒƒ∂∂∆∆∞∞

�



ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΗΚΕ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


