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Ποιοι είµαστε

Who we are

Τοποθεσία

• Κέντρο της Κρήτης

• Πρωην ∆ήµους

Γουβών, Μαλίων, 

Επισκοπής & 

Χερσονήσου

Location

• Centrally at the island 

of Crete

• Former Municipalities 

of Gouves, Malia, 

Episkopi & 

Hersonissos.



ΗΧερσόνησος σε αριθµούς

Hersonissos data facts

Πληθυσµός

25.003 κατοίκους (2001). 27.080 

κατοίκους (2011), και 25.257 

προσωρινά διαµένοντες την

τουριστική περίοδο,  σύνολο

52.337. 

∆υναµική αύξηση πληθυσµού

1991-2001 28,4%

2001-2011 8,3%.

Αύξηση εισοδήµατος ανά

φορολογούµενο:

2004-2005: 20,64%

2008-2009:  0,15%

Population

25.003 inhabitants (2001). 

27.080 inhabitants (2011), plus

25.257 temporarily residing 

during the tourist period,  total

52.337. 

Dynamic population increase

1991-2001 28,4%

2001-2011 8,3%.

Income increment per tax 

payer:

2004-2005: 20,64%

2008-2009:  0,15%



Τουριστική δραστηριότητα

Tourism Activity

•24,7% των ξενοδοχείων της
Κρήτης.

•72,8% των ξενοδοχείων του Ν. 
Ηρακλείου.

•55,8% των
∆ιαµερισµάτων/Παραδοσιακά
Ξενοδοχεία/Κάµπινγκ.

•31,3% των κλινών ξεν/χείων της
Κρήτης

•32,5% των κλινών
διαµερισµάτων/παραδοσιακών
ξεν/χείων/κάµπινγκ.

•34% των διανυκτερεύσεων της
Κρήτης.

•36% των αφίξεων του
αεροδροµίου του Ηρακλείου.

•24,7% of hotels in Crete

•72,8% of hotels in Heraklion 
prefecture

•55,8% of Apartments / Traditional 
Hotels/ Campings in Heraklion 
Prefecture

•31,3% of hotel beds in Crete

•32,5% of Apartments / Traditional 
Hotels/ Campings in Heraklion 
Prefecture beds

•34% of overnight stays

•36% of Heraklion airport total 
arrivals



Θετικά σηµεία

Positive Points

•Υψηλή Φήµη

•Καταξιωµένος τουριστικός

προορισµός

•Άριστο κλίµα/ ποικιλία

εικόνων φυσικού

περιβάλλοντος

•Αρχαιολογική/πολιτιστική

κληρονοµιά

•Γειτνίαση µε Ηράκλειο

•Επαρκείς Τουριστικές

υποδοµές

•Reputation

•Well-established tourist 

destination

•Excellent climate 

conditions / variety of 

environmental resources

•Archaeological / Cultural 

Heritage

•Neighboring with  

Heraklion

•Sufficient Touristic 

Infrastructure



Αδυναµίες

Weaknesses 

•Μοντέλο µαζικού τουρισµού

•Έλλειψη ανταγωνιστικότητας

τουριστικού προϊόντος

•Εποχικότητα τουριστικού

προϊόντος

•Έλλειψη τουριστικού

marketing

• Mass tourism model

• Lack of tourist product 

competiveness 

• Seasonality of tourist 

product

• Lack of tourism marketing



Όραµα / Vision

•Το όραµα του ∆ήµου

Χερσοννήσου, όπως αυτό

καταγράφεται στο

Επιχειρησιακό Σχέδιο για το

2011-2014, είναι η Ανάδειξη σε

Οικονοµικό, Τουριστικό και

Πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης

υιοθετώντας και εφαρµόζοντας

τις βασικές αρχές βιώσιµης

ανάπτυξης. 

The Local Authority’s vision -

as is documented  at the 

Business Plan for 2011-2014, 

is the Municipality’s Projection 

as a Financial, Touristic and 

Cultural development pole, by 

adopting and implementing 

fundamental principles of 

sustainable development



Πως πετυχαίνουµε τους στόχους µας;

How will we achieve our goals

•Καθαρό όραµα

•Προγραµµατισµός

•Αξιολόγηση

•Προστασία του

περιβάλλοντος

•∆ικτύωση γιατί οι

πόλεις είναι τόσο

διαφορετικές όσο όµοια

είναι τα προβλήµατα

τους!!!

• Clear Vision

• Planning

• Evaluation

• Environmental 

Protection

• Networking, since cities 

are so different  as  

equal are their 

problems!!!



Σύµφωνο των ∆ηµάρχων

Covenant of Mayors

• Στόχος 20-20-20

• Σχέδιο ∆ράσης για τη

Βιώσιµη Ενέργεια

• Έκθεση πεπραγµένων

• Ηµέρες Ενέργειας

• Ευαισθητοποίηση

• Target 20-20-20

• SEAP

• Activities’ Reports

• Energy Days

• Awareness



∆ράσεις εως σήµερα

Actions so far

• ∆ιοίκηση έργου

• Τεχνικός Τοµέας

• Ενηµέρωση, 

Ευαισθητοποίηση

• Project Administration 

• Technical Issues

• Information, Raising 

Awareness



Ηλιακός ∆ηµοτικός Φωτισµός

στον Ανισσαρά

Solar Lighting in Anissaras



Επικοινωνία

Contact

∆ήµος Χερσονήσου

Οµάδα Εργασίας για το

«Συµφωνο των ∆ηµάρχων»

Γούρνες

71500

dimarxos@hersonisos.gr

www.hersonisos.gr

Municipality of Hersonissos 

Work Group for ‘Covenant of 

Mayors”

Gournes

71500

dimarxos@hersonisos.gr

www.hersonisos.gr


